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Bakgrunn
Denne rapporten omtaler erfaringer fra to mentorprosjekter i 2013, et i Bodø og et på Fauske. I
prosjektene har vi koblet sammen en som kjenner det norske systemet godt (mentor) med en som er
forholdsvis ny i Norge (mentorpartner), og som ønsker veiledning i utdannings- og arbeidsøyemed. I
2011 og 2012 har vi hatt to slike prosjekter i Steigen, og begge har vært finansiert av Nordland
Fylkeskommunes “Kvinnemillionen”. Positive erfaringer sørget for at Fylkeskommunen i 2013 støttet
den regionale satsningen “Mentor Salten” – et prosjekt hvor de åtte andre Saltenkommunene fikk
tilbud om å starte opp en lokal mentorordning. Prosjektet skulle gi erfaring med mentorordninger i
både små og store kommuner med ulike innvandringsprofiler, befolkningssammensetninger og
integreringsutfordringer. Mannlige deltakere skulle også bli forsøkt rekruttert for første gang.
Mentor Salten lyktes bare i Bodø og Fauske kommune. Denne rapporten tar for seg både hvorfor
prosjektet har blitt så nedskalert, og hvordan det likevel har vært vellykket der hvor kommunene har
gjennomført.

Oppsummering
I 2013 har vi koblet sammen 32 personer i to mentorprosjekter, et i Bodø og et på Fauske. Deltakerne
arbeider parvis, der en som kjenner det norske systemet godt (mentor) møter en som er forholdsvis
ny i Norge (mentorpartner), og som ønsker veiledning i utdannings- og arbeidsøyemed.
I utgangspunktet skulle vi ha gjennomført mentorprosjekter i åtte Saltenkommuner. På grunn av
manglende forankring og vanskeligheter med å rekruttere lokale prosjektkoordinatorer, ble bare to
av åtte prosjekter i Mentor Salten realisert. Prosjektet har gitt positiv erfaring med mentorordninger i
to større kommuner. Mannlige deltakere er med stort hell blitt inkludert i vår modell for første gang.
Modellen er basert på frivillighet og likeverdighet i relasjonen mellom mentor og mentorpartner. Ved
hjelp av samtaler, enkle aktiviteter og mentors nettverk skal mentorparene søke gode løsninger på
mentorpartners utfordringer. På sitt beste er ordningen et rimelig og nyttig integreringstiltak og en
viktig møteplass mellom lokalsamfunn og innvandrere.

Summary
This report deals with the experiences from two mentoring projects in 2013, in Bodø and Fauske
municipalities. The projects combined coupled together 16 people with internal knowledge about
Norwegian society and work life (mentors), with 16 immigrants who desired guidance concerning
education and work (mentoring partners).
The project originally involved local projects in eight of the municipalities in the region of Salten. Due
to weak anchorage in the municipalities and trouble recruiting local coordinators, only two of eight
projects were followed through with. The project has offered positive experience with mentoring in
bigger municipalities. Male participants have also been included in the model for the first time, and
very successfully so.
This model for mentoring is based on a voluntary and equal relationship between mentors and
mentoring partners. By means of conversation, simple activities and the use of the mentor’s
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network, the couples seek out good solutions to the mentoring partners’ challenges. At its best, this
model offers an affordable and useful tool towards integration, and an important meeting place for
the local society and its immigrants.

Grunntanken bak mentorordningen
Mentornettverket skal skape dialog mellom mennesker som er eller har vært yrkesaktive og
innvandrere som ønsker å komme inn i det norske arbeidsmarkedet. Nettverket er et supplement til
offentlige tjenester og tilbud. Gjennom kontakt med ulike innvandrere i flere prosjekter så vi at
mange slet med å finne sin vei inn i arbeidsmarkedet og inn i det norske samfunnet. De manglet
kunnskap om hvor man kunne henvende seg for eventuelt å få godkjent utdannelse fra hjemlandet
sitt, hva som krevdes for å få jobb i Norge og hvilke rettigheter og plikter de har. Det er viktig å
kjenne sine rettigheter og plikter i samfunnet for å kunne ivareta sine egne, familiens og samfunnets
interesser. I arbeidslivet er det ofte avgjørende å ha et nettverk for å få jobb. Disse forholdene
danner bakgrunn for grunntanken i mentorordningen – at mentor kan formidle kontakt med sitt
nettverk til mentorpartner, og veilede mentorpartner i de formelle og uformelle forventninger som
det norske samfunnet har til den enkelte. Det kan innebære hjelp med alt fra utfylling av ulike
offentlige skjema til å gjennomgå god praksis på jobbintervju. Å være referanse for mentorpartner på
jobbsøknader, eller å hjelpe mentorpartner å finne gode studieteknikker og rutiner er andre aktuelle
oppgaver.

Hvordan skiller vår mentorordning seg fra andre?
Det finnes en rekke ulike mentorordninger i Norge. Noen eksempler er Nattergalen for barn og
ungdom i Bodø som driftes av Universitetet i Nordland, NHOs Global Future hvor målgruppen er
innvandrere med høyere akademisk utdannelse, Kjærringhjelp i Tromsø der innvandrerkvinner med
botid hjelper nyankomne innvandrerkvinner inn i samfunnet, og Flyktningeguiden som Røde Kors
formidler og som skal gi flyktninger en bedre start i Norge. Ordningene er basert på ulik grad av
frivillighet, og tidsbruk. Noen av ordningene er ment å være sosiale møtepunkt og bygge private
relasjoner hvor personkjemi blir viktig. Andre bærer preg av å være bygd på et profesjonelt
samarbeid, med tydelig dagsorden der personkjemi og private relasjoner ikke er viktig for å oppnå
gode resultater.
KUN sitt mentorprogram bygger på frivillighet, det er ikke penger involvert verken for mentor eller
mentorpartner. Forholdet er basert på likeverd, og begge parter skal finne verdi i arbeidet.
Relasjonen mellom mentor og mentorpartner er i hovedsak bygd på et profesjonelt samarbeid der
fokuset er på utdannelse og arbeid og videreformidling av problemstillinger til riktig instans.
Mentorprogrammet vårt henvender seg til alle innvandrere uavhengig av innvandringsårsak eller
kjønn. Vi stiller ikke krav om at mentorpartnerne skal ha formell utdannelse, men de må beherske
norsk godt nok til å føre en samtale på norsk. Siden fokuset er på jobb/utdannelse er det en fordel at
de av deltakerne som har rett til introduksjonsprogram er i sluttfasen på introduksjonsordningen
eller har gjennomført dette. Parene forplikter seg til å møte hverandre cirka to timer per måned i
seks måneder, og det ligger ingen forventninger om at de skal fortsette etter seks måneder eller om
at vennskap skal oppstå. Prosjektledelsen møter parene tre ganger, ved oppstart, ved halvgått
prosjekt og til en sluttevaluering. Ved oppstart gir vi råd om temaer de bør være innom i løpet av
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perioden, dette for å gi en retning for arbeidet. At prosjektet er tidsavgrenset, og at det ikke ligger
føringer utover prosjektperioden har gjort det lett å rekruttere deltakere. Vi ser likevel at en del
mentorpar utvikler vennskap, og det er en bra bivirkning av prosjektet. Mentorer gir
tilbakemeldinger om at det er lettere å forplikte seg til et profesjonelt samarbeid der det ikke ligger
føringer på at møtene skal ha en sosial og privat karakter. Noen av våre mentorpar fortsetter å ha en
relasjon utover prosjektperioden. Uavhengig av om de fortsetter samarbeidet så melder både
mentorer og mentorpartnere om at de har fått utvidet sin forståelse av hverandre og hverandres
kultur. Målet med mentornettverket er å styrke innvandrerens muligheter på arbeidsmarkedet,
bivirkningen blir i beste fall vennskap eller i alle fall økt kunnskap om hverandres kultur, og dette er
en viktig forutsetning for god integrering/inkludering. Mentorprogrammet er svært lite
ressurskrevende for alle parter.

Tidligere mentorprosjekter
KUN har i 2011 og 2012 hatt to mentorprosjekter i Steigen kommune, med støtte fra Nordland
Fylkeskommunes «Kvinnemillionen». Til sammen 17 innvandrere har blitt koblet med mentorer i
Steigen, og prosjektene har vist gode resultater. Mange av deltakerne rapporterer om bedre
motivasjon og større fremgang på studier, én deltaker takker sin mentor for at utdanningen fra
hjemlandet omsider ble godkjent, flere sier de forstår bedre hvordan de skal mestre livet i Norge, og
enkelte har også fått jobb i prosjektperioden. Samtlige deltakere har gått ut av mentorprosjektet
med et styrket nettverk.
På bakgrunn av våre erfaringer startet frivillighetssentralen Grannehjelpa i Kvam i Hordaland opp en
egen mentorordning i 2012, hvor KUN ble leid inn i forbindelse med oppstartsmøtene. Prosjektet ble
finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og muliggjorde en 40 % stilling for den
lokale prosjektlederen. Det ble arrangert hyppige temakvelder og andre møtepunkter i prosjektet,
og det har hatt svært gode resultater.

Mentor Salten
Prosjektet Mentor Salten ble finansiert av Nordland Fylkeskommune og Salten Regionråd, og ble
ledet av KUN senter for kunnskap og likestilling. Formålet var å starte opp mentorordninger i de åtte
saltenkommunene utenom Steigen: Saltdal, Beiarn, Meløy, Gildeskål, Hamarøy, Fauske, Sørfold og
Bodø. Prosjektet skulle gi erfaring med mentorordninger i både små og store kommuner med ulike
innvandringsprofiler, befolkningssammensetninger og integreringsutfordringer. Mannlige deltakere
skulle også bli forsøkt rekruttert for første gang.
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Oppstartsproblemer i syv av åtte kommuner
Etter at prosjektet var fullfinansiert, startet forankring og innsalgsarbeidet mot kommunene. Dette
arbeidet viste seg å være vanskeligere enn vi hadde forutsett. De ble opprettet telefonkontakt med
rådmennene i alle kommunene. De ble her gitt informasjon om prosjektet og hva kommunen måtte
bidra med for å delta. I etterkant av telefonsamtalen ble det sendt skriftlig informasjon på mail, der vi
formelt ba om at kommunene opprettet en kontaktperson/ lokal koordinator som vi kunne
samarbeide med. Alle rådmennene var svært positive til tiltaket og så at prosjektet ville være nyttig i
forhold til integreringsarbeidet de har ansvar for. Til tross for den svært positive mottakelsen av
prosjektet i kommunen ble oppstart vanskelig i syv av åtte kommuner.
På grunn av sykdom ble det bytte av prosjektleder på KUN, og vi ser at dette kan være en av årsakene
til problemene. Videre erkjenner prosjektledelsen på KUN at forankringen i prosjektet ikke har møtt
kommunenes behov for informasjon. I hver kommune skulle vi ha gjennomført et formelt
oppstartsmøte hvor KUN fysisk kunne være til stede og gi informasjon til rådmann, lokal
prosjektkoordinator og ideelt sett også representanter for NAV, Voksenopplæringen og for eksempel
lokale karrieresentra. Å få til et slikt møte beror likevel på at rådmann kan peke ut en eller flere
aktuelle kandidater til å være lokal prosjektkoordinator. I syv av åtte kommuner fikk vi pekt ut en
kandidat, men i ett tilfelle ble prosjektet helt avvist av denne personen. I tre tilfeller ble vi sendt
videre i systemet av denne personen (til en eller flere nye personer som heller ikke ville ha
oppgaven), og i ett tilfelle ble koordinatoren sykemeldt. Når disse situasjonene oppstod fikk vi
beskjed om at rådmannen ikke ville pålegge noen å delta i prosjektet, men at de selv måtte ønske å
delta. Dette engasjementet var det svært utfordrende å skape over telefon, og vi ønsket et personlig
møte i de aktuelle kommunene. Dette fikk vi likevel ikke til i mange kommuner all den tid ingen på
forhånd ville la seg peke ut til potensielle ansvarspersoner.
I snitt har prosjektleder hatt rundt ti kontaktpunkter med rådmann og prosjektkoordinator i hver
kommune, både formelle brev og oppfølgende e-poster, formelle og uformelle telefonsamtaler. I ord
har samtlige rådmenn og mange av de ansatte i kommunene uttrykt at mentorprosjektet er
spennende og viktig. I flertallet av kommunene har det likevel ikke lykkes å gjennomføre prosjektet,
og det er trolig en kombinasjon av mangel på tid, mangelfull forankring lokalt, og en struktur i
kommunene som kanskje gjør det vanskelig å ta inn ekstraordinære prosjekter. Bodø kommune er
den eneste kommunen som har hatt den planlagte progresjonen gjennom året, og som har rekruttert
deltakerne uten hjelp fra prosjektledelsen. I Bodø er det Torunn Skogstad som har vært lokal
prosjektkoordinator. Til daglig leder hun Prosjekt Mangfold i Bodø kommune, som skal bidra til
planarbeid og praktisk utprøving av tiltak for bedre integrering og tjenestetilbud til innvandrere.
Mentorprosjektet blir dermed en forlengelse av det arbeidet hun gjør ellers. I Hamarøy kommune
fikk vi raskt oppnevnt en prosjektkoordinator som leder et bolystprosjekt med
integreringsperspektiver i kommunen. Bernth Christian Leivseth har gjort en stor innsats for å
rekruttere deltakere til mentorprosjektet, men det har ikke lyktes, og vi har ikke noe godt svar på
hvorfor. Det er likevel påfallende at de to kommunene som har hatt mye egen drivkraft i prosjektet,
er kommuner hvor oppgaven har blitt lagt til ekstraordinære prosjektstillinger. Å kunne ta inn nye
prosjekter er det kanskje verken erfaring eller overskudd til i ordinære kommunale stillinger? Dette
er bekymringsfullt med tanke på integreringsutfordringene i Salten. Kommunenes egeninnsats i
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prosjektet skulle være et drøyt ukesverk for én ansatt, og resten var fullfinansiert av Nordland
Fylkeskommune, Salten Regionråd og KUN senter for kunnskap og likestilling.
I arbeidet med denne rapporten har vi etterlyst en refleksjon fra kommunene om hvorfor vi ikke fikk
til å gjennomføre prosjektet. Av seks kommuner var det bare Hamarøy som ga svar, og i deres tilfelle
ble det som tidligere nevnt gjennomført en hel del tiltak uten hell, før vi la prosjektet ned.
I dialog med Nordland Fylkeskommune har vi erkjent at forankringsarbeidet i kommunene burde
vært langt grundigere og ført til en forpliktende avtale innen det ble søkt om finansiering til
prosjektet. Samtidig har ikke KUN mulighet til selv å finansiere en slik prosess. En mulig løsning kan
ligge i en egen pengepott til denne typen forprosjekter.
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Rekruttering
I Fauske og Bodø ble henholdsvis seks og ti mentorpar rekruttert (12 og 20 deltakere). Ved
prosjektslutt er disse tallene redusert til fire og ni (åtte og 18 deltakere). Et slikt frafall regner vi som
helt normalt.
I hver kommune var det prosjektkoordinator sitt ansvar å rekruttere både mentorer og
mentorpartnere. Prosjektleders oppgave var i den forbindelse å foreslå rekrutteringssteder, og
formidle hva slags forutsetninger mentorer og mentorpartnere bør ha. Det som kreves er først og
fremst et språklig nivå som gjør at mentorpartner og mentor kan få utbytte av å snakke med
hverandre. Videre må mentorpartner være motivert for å få seg utdanning eller arbeid, og dermed
befinne seg på et slags “springbrett” hvor en mentor kan veilede og støtte. De som har krav på
introduksjonsordning, må ha gjennomført eller være i avsluttende fase av ordningen.
I Bodø holdt vi et informasjonsmøte for personer som var nysgjerrige på å delta i prosjektet, og som
på forhånd var pekt ut som gode kandidater. På slutten av møtet var samtlige oppmøtte positive, og
de registrerte seg da i et deltakerskjema med kontaktinformasjon og opplysninger om sin bakgrunn
og sine fremtidsdrømmer. Skjemaet er vedlagt denne rapporten.
Det absolutt mest effektive rekrutteringsmiddelet både i by og distrikt har vist seg å være direkte
kontakt med gode kandidater. Så å si alle som er blitt kontaktet om å være mentor har svart ja uten
betenkningstid. Dette vitner om et stort engasjement for at tilflytterne til lokalsamfunnet skal finne
seg til rette. Det kan samtidig være et tegn på at slikt engasjement har få andre kanaler å få utløp i,
og at mentorprosjektet svarer på et behov for å kunne være til nytte for samfunnets nye ressurser.
Direkte å rekruttere egnede kandidater, krever at prosjektleder kjenner lokalsamfunnet godt.
På Fauske ble mentorpartnere rekruttert gjennom Voksenopplæringen. Mentorer ble rekruttert ved
at lokal prosjektkoordinator hentet inn en liste med navn på kandidater, som prosjektleder ved KUN
deretter ringte. Dette var en svært tidkrevende nødløsning som i tillegg hadde andre negative
effekter. Ved at KUN overtok kommunens rekrutteringsansvar, ble kommunen langt mindre synlig for
deltakerne i prosjektet. Resten av prosjektet ble gjennomført uten kommunens representant til
stede, noe som kan ha vært et resultat av at kommunen ble frakoblet det direkte ansvaret i en tidlig
fase. Slik er det også til hinder for at kommunen selv får kunnskap om hvordan prosjektet
gjennomføres, og kan følge opp de integreringsutfordringene som mentorparene avdekker. Den
lokale tilknytningen og kunnskapen har vært en suksessfaktor for gjennomføringene i Steigen og
Bodø, og motsatt har frakoplingen hatt klart negative effekter for prosjektet på Fauske.
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Kobling av mentorpar
Alle deltakerne begynte med å fylle ut et skjema hvor de oppga personalia, utdanningsforløp,
arbeidserfaring, ønsker for fremtiden og motivasjon for å bli med i mentornettverket. Så langt det
har vært mulig har vi forsøkt å koble mentorpartnerne med mentorer som arbeider innenfor den
sektoren de selv ønsker å arbeide i, eller på annet vis har en direkte utdannings- eller yrkesmessig
relevans. Vi har også forsøkt å ta hensyn til alder, bosted og andre likheter der vi har visst om disse. I
noen grad har vi også kunnet koble par etter personlige egenskaper der hvor lokal koordinator har
hatt kjennskap til disse. Deltakerskjemaet er vedlagt til sist i denne rapporten.

Frivillighet som suksessfaktor
Mentorordningen er basert på frivillighet, så verken mentorer eller mentorpartnere får noen
økonomisk støtte. Dette skaper et likt utgangspunkt i en relasjon som på mange andre vis kan
oppleves skeiv. Prosjektledelsen er det eneste leddet som lønnes. Vår erfaring tilsier at dette frivillige
aspektet ved ordningen er et suksesskriterium. Når ingen av partene representerer andre interesser
enn sine egne, og ingen av partene fører samtaler og møter på noen salderingspost, så skaper det
tillit og rom for at mentorparene selv kan definere hva deres relasjon skal være utover
kjernevirksomheten med fokus på utdanning og arbeid. Mentorene har med et slikt utgangspunkt
kanskje større fokus på hva de får igjen av andre goder enn de materielle. Mange vektlegger at det
er berikende å bli kjent med et menneske fra en annen kultur, og at det åpner for mange nye tanker.
I mange tilfeller ser vi at parene utvider aktivitetene sammen til også å innebære felles måltider og
opplevelser. I noen tilfeller blir også familiene deres involvert i middager, skogsturer og annet.
Mentorparene inviterer ofte hjem til hverandre, og deltar i hverandres skikker. En mentor forteller;
«Vi har funnet hverandre gjennom humoren. Vi har akkurat samme humor, til tross for at vi er så
forskjellige. Vi mennesker er så mye likere enn vi tror.»
Denne «bonuseffekten» av mentorordningen er samtidig kanskje den viktigste effekten: Den bidrar
til sann integrering for begge parter.
Den frivillige innsatsen gjør samtidig mentorprosjektet til et prosjekt med lave kostnader. Ved å
gjennomføre noen prosjekter vil man etter hvert ha en stor rekrutteringsbase blant tidligere
mentorer, og dem som tidligere mentorer og mentorpartnere kan anbefale å delta.
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Organisering og oppfølging
Det er i stor grad lagt opp til at mentorparene selv må utvikle sin relasjon, og definere hvor og
hvordan de best kan møtes og skape fremgang for mentorpartner. Ved oppstart får de en del
konkrete tips og de oppfordres til å følge en struktur på hvordan de gjør avtaler, gjennomfører møter
og følger opp utviklingen mellom møtene.
Vi har hatt felles oppstart og felles avslutning av prosjektet, og underveis har vi også hatt en
evalueringsrunde med deltakerne. Disse har vært viktige for å fange opp hva mentorparene møter av
utfordringer. Da har vi kunnet bistå dem underveis med konkrete tips eller støtte på at de håndterer
situasjoner riktig.
En gjennomgående utfordring med samlingene er å finne tidspunkt hvor nærmere 20 mennesker
med travle hverdager har anledning til å møtes. På oppstartsmøtene har det både i Fauske og Bodø
vært godt oppmøte, men ved de senere samlingene har dette dabbet av. Det har kanskje ikke vært
tydelig nok hva deltakerne skulle få ut av disse møtene. Flere har også etterlyst dette.

Oppstartsmøte
Første samling setter prosjektet i gang for deltakerne. Her er målet å gi kunnskap om rollene til
mentorer og mentorpartnere, hva de skal gjøre, og hvordan og hvor ofte de bør møtes. Vi antyder
også litt om mulige fallgruver. Her har vi så langt hatt mye fokus på mentorenes rolle, og det er de
som har fått et kurs å gå ut fra. Samtidig er det et mål at mentorpartner skal lede sin egen
utviklingsprosess i samråd med mentor. Dersom dette skal bli den reelle arbeidssituasjonen dem i
mellom, må vi i større grad myndiggjøre mentorpartnere i deres rolle. Et eget kurs for
mentorpartnerne må derfor legges inn i avsparket.

Midtveisevaluering
Avhengig av hvor lang prosjektperioden er kan man velge å ha flere midtveisevalueringer. Mange av
våre mentorer har sagt at det er inspirerende å høre hverandres historier, og at et slikt møte kanskje
bør komme i stand tidligere enn “midtveis” – mens rollene enda er i ferd med å etablere seg, og man
er mer på søken etter råd enn senere i prosessen. Et nytt møte bare noen måneder etter avspark kan
derfor være en god idé. Et alternativ er at prosjektleder ringer hver enkelt etter noen måneder. Da
kan prosjektleder hjelpe til med eventuelle konkrete utfordringer som mentorparene opplever, og
samtidig få en føling på om det er behov for en samling.
Prosjektlederne har erfart at evalueringene blir gode av å overlate mest mulig av praten til
mentorene. Vi innleder med en runde hvor alle deltakerne får fortelle fritt om sine erfaringer, og så
går vi etterpå mer systematisk inn på utfordringene som da har blitt avdekket.
Det kan også være en idé å kalle inn hvert av mentorparene, og snakke med dem to og to, men det
har vi ikke forsøkt i dette prosjektet. Poenget med de felles samlingene er at deltakerne kan støtte
seg på og lære av hverandre, men noen tema blir kanskje utelatt i så store fora. Vi har erfart at
mentorpartnerne har fått et sterkere nettverk seg i mellom, og at dette ble en viktig effekt av
prosjektet. Man må kanskje i enda større grad være bevisst på å skape møteplasser hvor deltakerne
kan få et slikt fellesskap.
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Avslutning
Målet med avslutningen er å sette et felles punktum for prosjektet, at prosjektledelsen får takke
mentorparene for innsatsen, og at mentorparene får formidle viktige erfaringer og råd til fremtidige
mentorprosjekter. Ved avslutningen fikk også samtlige deltakere utdelt et deltakerbevis. Malen for
deltakerbeviset er vedlagt. Når deltakerne deler sine erfaringer, er det ikke bare en tilbakemelding på
mentorprosjektet, men også på hvordan de blir møtt i kommunen og hvordan de opplever
tjenestene som kommunen yter. Utfordringer som blir avdekket kan løftes inn i kommunen.

Resultater
Mentorordningene i Bodø og på Fauske har gitt tydelig utbytte for både mentorer og
mentorpartnere. Fra tidligere prosjektrunder har vi erfart at et for stort press på å skaffe jobb og
godkjenne papirer kan være kontraproduktivt. Prosessen med å få jobb, og spesielt
utdanningsrelevant jobb, er ofte lang. Mentor og mentorpartner er derfor i mange tilfeller bedre
tjent med å tenke at de skal ta viktige skritt i riktig retning. Med dette budskapet er det samtidig
vanskelig å skulle være for resultatorientert når vi evaluerer ordningen sammen med deltakerne. De
får fortelle hvordan de har opplevd deltakelsen, og hva de har gjort sammen. Og det er tydelig at
mentorparene får til mye. Mentorrelasjonen tilbyr økt kulturkunnskap og egenutvikling, og skal være
et sted hvor utdanning og arbeid har hovedfokus, men kanskje på andre måter enn i relasjon til en
saksbehandler eller lærer. Mentorrelasjonen gjør også at man i større eller mindre grad kan føle at
man har en hjelper i framtidige utfordringer. For noen blir relasjonen mer enn dette, mens andre
aldri får realisert potensialet i den.
Mange mentorpar forteller om konkrete resultater. De aller fleste har laget CV og søknad etter
anbefalte maler. Noen har også besøkt forskjellige arbeidsplasser og levert CV og åpen søknad; først
sammen med mentor, og neste gang uten støtte. De forteller om møter på flere arbeidsplasser
angående praksisplass (ikke avklart da prosjektet ble avsluttet) , og de har vært i kontakt med
frivillige organisasjoner som Røde Kors for å engasjere seg. En mentor ringte rundt til potensielle
arbeidsgivere i kommunen for å høre hva de ser etter og hva mentorpartneren bør satse på. En
annen har lagt ned betydelig innsats i å hjelpe sin mentorpartner mot drømmen om egen restaurant.
De har undersøkt potensielle restaurantlokaler og hva man må gjøre for å registrere et AS. De har
intervjuet en etablert restauranteier og laget en forretningsplan. I et annet mentorpar har
mentorpartneren omsider fått et vikariat etter svært lang tid på praksisplass i samme bedrift. For et
annet par fikk mentorpartner råd om også å søke jobber som ikke var direkte utdanningsrelevante for å komme i gang. Og fra et møte til det neste hadde hun dermed fått jobb, og med den også
mestringsfølelse og ny giv. Mange mentorer har fulgt mentorpartneren sin på NAV flere ganger, og
historiene derfra er ikke oppløftende. Flere sier at bare fordi «norske» mentorer var med, selv uten å
si eller gjøre noe, så fikk NAV på få minutter satt i gang utbetalinger eller rettigheter som
mentorpartner hadde purret på i flere måneder.
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Menn i Mentor Fauske
På Fauske deltok tre mannlige mentorer, som var koblet mot to mannlige og en kvinnelig
mentorpartner, og dette er første gang vi har hatt menn med i noen av våre mentorordninger. Vår
erfaring med disse parene er utelukkende positiv. De mannlige mentorene takket umiddelbart ja til
tilbudet, og har vist seg svært stabile og habile som mentorer. Alle tre har ganske nylig blitt
pensjonister etter et aktivt yrkesliv, og har både god tid og god forståelse for hva som må til for å få
fart på mentorpartnerens vei mot utdanning og yrkesliv. De har også vist seg svært fleksible. En av
mentorene opplevde at mentorpartneren ønsket å avslutte samarbeidet midtveis. Hun ga mentoren
godt skussmål, og sa at det var tiden som ikke strakk til for hennes del. I samme periode var det en
annen mentor som sluttet, og dermed ble det gjort en ny kobling mellom en mentor og en
mentorpartner midtveis i prosjektet. Dette var begge positive til med en gang, og overgangen gikk
smidig. Et av mentorparene med menn kom sent i gang på grunn av en misforståelse, men hentet seg
raskt inn med å ha flere møter på kort tid og gjøre mye arbeid mellom møtene. De mannlige
mentorene har vært svært aktive, og noen av dem har ringt til prosjektleder når de har stått fast,
rapportert til prosjektleder, og skrevet attest på samarbeidet til mentorpartner. De har også vært
svært aktive når det gjelder å bruke eget nettverk, og de har tenkt langsiktig på vegne av
mentorpartnerne.

Tanker til forbedring
Konkrete øvelser på samlingene
Mentorparene blir oppmuntret til for eksempel å øve på jobbintervju, men det kan for mange
kjennes svært fremmed å iscenesette på egenhånd. Erfaringsmessig er dette likevel veldig nyttig, for
jobbintervjuet, møtet hos NAV eller liknende er situasjoner som er krevende både språklig og
kulturelt. Grannehjelpa på Kvam hadde svært gode erfaringer med å arrangere en egen samling hvor
jobbintervjuet var tema og mentorparene ble satt inn i øvingssituasjoner. Å legge opp til mer konkret
mentorarbeid under samlingene kan sikre flere mentorpar et bedre utbytte – og at ikke dette blir like
avhengig av hvor sterkt initiativ de tar på egenhånd.

Hvordan nå andre typer innvandrere enn flyktninger?
Kommunene har vært positive til ideen om å forsøke å rekruttere flest mulig ekteskapsmigranter og
arbeidsinnvandrere i mentorprosjektet, fordi disse har svakest formelle rettigheter, og ofte et stort
behov for informasjon. Samtidig er det flyktningene kommunene har størst ansvar for, og det er
tydelig at de har en helt annen oversikt over flyktningene. Det har gjort rekrutteringen av andre typer
innvandrere vanskelig, for det må i langt større grad gå på kjennskap og lokalkunnskap. Det finnes
ikke noen registrert adresseliste på samme måte, men kanskje skulle det gjort det? Det viser seg at
disse gruppene ofte har et stort ustilt informasjonsbehov, og er sårbare ovenfor diskriminering når
de ikke kjenner rettighetene sine. Det gjør det også vanskelig å bruke sine ressurser i samfunnet.
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Tydelige avtaler
I de tilfellene hvor et mentorpar ikke møtes så ofte eller utretter så mye er det ofte mentorpartnerne
som begrenser kontakten og aktiviteten. Det er uklart om dette er fordi de er redde for å være til bry,
om det er ordningen som ikke innfrir slik de forventet, eller om det er andre hinder i veien. Ut fra
tidligere erfaringer har det blitt et mål å myndiggjøre mentorpartnerne i deres rolle, og understreke
at mentorene er her av eget ønske og ikke mottar lønn. Likevel er det en utfordring å få tydeliggjort
mentorpartnernes ansvar for å holde kontakt med mentorene, og der den uteblir fører det ofte til at
relasjonen blir utrygg og initiativet borte.
Erfaring fra tidligere tilsier at det er svært krevende å avtale datoer for samlinger løpende. 20
timeplaner lar seg ikke samstemme så lett. Derfor har vi operert med å bli enige om datoen for alle
samlingene første gang vi har møttes. Likevel har det kommet noen endringer, og ved et tilfelle
presterte vi å legge det ene møtet til en av de muslimske helligdagene under Eid el-Adha. Det kom
ingen protester eller hint, men oppmøtet ble veldig svakt. Det har vært krevende å få alle til å møte
opp fra gang til gang, og kanskje har det ikke vært tydelig nok hva slags utbytte deltakerne kunne få
av å møte opp. Praktiske øvelser på samlingene kan kanskje være et trekkplaster som tydeliggjør at
deltakerne får noe igjen for tiden sin.
Til en annen gang vil vi sørge for å ha en tydelig avtale og ansvarsfordeling på plass med kommunene
før vi søker om finansiering. Det vil spare mye tid og frustrasjon, og komme prosjektet til gode på alle
måter.

Suksesskriterier
I dette prosjektet er det viktig å balansere forbedringspotensial opp mot at det ikke må bli en for
innfløkt eller ressurskrevende prosess. Ideen er jo at dette er en enkel metode som gir mye. Noen
mener det er et suksesskriterium at mentorordningen ikke presenteres som et kommunalt tilbud,
fordi det får en annen valør og energi av å være organisert som et prosjekt med ekstern ledelse.
Prosjektet får også ros for å treffe den store massen i mellomsjiktet mellom akademiske enere og
nyankomne flyktninger – at det handler om å ta i bruk ressursene til «innvandrere flest».
Dette prosjektet har vært krevende, og dermed også lærerikt. Prosessen har blitt vanskeliggjort av
prosjektlederbytte internt på KUN, svak forankring ved oppstart, og et kommunalt apparat som
tilsynelatende strever med å huse nye prosjekter, selv der det krever liten egeninnsats. Selve
prosjektmodellen har likevel bestått prøven, og prosjektledelsen har fått nyttige innspill til hvordan
den kan forbedres ytterligere og tilpasses til større kommuner enn Steigen. På sitt beste er ordningen
et rimelig og nyttig integreringstiltak og en viktig møteplass mellom lokalsamfunn og innvandrere.
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Vedlegg

Registreringsskjema for mentorer /mentorpartnere
Personalia
Etternavn:
Fornavn:
Adresse:
Postnr og sted:
Telefon.:

Mobil:

E-mail:
Fødselsår og sted:

Utdannelse:

Arbeidserfaring:

Interesser:

Motivasjon for å være med i nettverket:
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Bodø, 12.desember 2013

Deltakerbevis for Mentor Bodø
I perioden mai - desember 2013 har ___________________ _____________deltatt
som mentorpartner i prosjektet Mentor Bodø.
Mentor Bodø kobler innvandrere som ønsker utdanning eller jobb med personer som
har god kjennskap til det norske arbeids- og samfunnslivet. Disse kaller vi
henholdsvis mentorpartnere og mentorer, og deres innsats er frivillig. Veien til
utdanning og jobb i Norge kan være lang og fordre nettverk og kunnskap om norsk
samfunn og kultur. Erfaringene fra dette prosjektet viser at samtaler med en mentor
kan være viktig for å beholde fremgang og motivasjon. Gjennom nettverket til mentor
kan mentorpartner også få viktige kontakter.
I Mentor Bodø har vi koblet 20 deltakere i 10 mentorpar. De har deltatt på tre felles
samlinger hvor de har delt kunnskap med hverandre og prosjektlederne. I tillegg har
parene gjennomført flere private møter mellom hver samling. De har sammen laget
en oversikt over mentorpartnerens kompetanse, ressurser og mål. Prosjektet har hatt
et profesjonelt fokus, men for mange har det også vært en inngang til en god relasjon
med stort gjensidig utbytte.
Mentor Bodø er et samarbeid mellom KUN senter for kunnskap og likestilling og
Bodø kommune. Prosjektet er finansiert av Salten Regionråd og Nordland
Fylkeskommune.

Mari Helenedatter Aarbakke
Prosjektleder
KUN senter for kunnskap og likestilling

Torunn Skogstad
Prosjektleder Mangfold
Bodø kommune
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KUN
Senter for kunnskap og likestilling
N-8286 Nordfold
Kunnskapsparken
Jakob Weidemannsgate 9
N-7713 Steinkjer
Telefon 75 77 90 50
Faks 75 77 90 70
post@kun.nl.no

www.kun.nl.no

