HEI

en møteplass for nyankommne i Oslo
Tenk at du er helt ny i Oslo. Uten et godt nettverk kan det ta lang tid før du googler deg frem til riktige svar. Som for
eksempel personnummer, de beste skiløypene, hvordan søke jobb. Tiden er begrenset, og man blir lett overveldet.
Det hjelper ikke at tilbudet i Oslo er fragmentert, og det finnes ikke en eneste nettside eller et fysisk sted hvor man
kan få full oversikt. Det å ikke finne sin plass i en ny by, slår ut negativt på integrering, trivsel og næringsutvikling.
I tett samarbeid med privat og offentlig, vil vi i Startup Migrants løse det med å lage en sentral møteplass, HEI, i det
nye bygget. Her kan nye Osloboere finne frem i jungelen for å skape sin egen fremtid i byen vår!
Aktører og aktiviteter
Brukere av møteplassen er nye internasjonale talenter, innvandrere som har bodd her lenge, nyankomne flyktninger,
studenter og generelt Osloboere som trenger bistand for å realisere gründerdrømmen og navigere i byråkratiet.
En bruker finner ut om stedet på nett eller ved å følge skilt fra Oslo S. Hun stikker innom, ser hele byen og forstår
hvordan den er utformet og hvor ulike målpunkt er. Så booker hun tid med ulike aktører fra
• Byråkrati - offentlig sektor som kommunen, Nav, UDI, Altinn osv. Her kan hun få svar på hvordan skaffe personnummer, opprette depositumskonto, starte et AS eller ENK osv.
• Nyskaping - kontorfellesskap, inkubatorer og akseleratorer som StartupLab, 657, Mesh. Her kan hun pitche ideen
sin, få tips til relevante innovasjonsklynger og investorer.
• Jobbsøking - her kan ulike aktører innen jobbsøking holde kurs 2-3 ganger i måneden, og næringslivet kan ta turen
innom på jakt etter spennende kompetanse
• Miljø - frivillige organisasjoner som Røde Kors, organisasjoner som jobber for miljø og bærekraft og stiftelser som
er på jakt etter etter nye frivillige, ansatte eller prosjekter.
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Oppsett
Hver aktør betaler medlemskap i HEI avhengig av størrelsen på selskapet. Hver aktør stiller opp med 10-20 personer
som bytter på å sitte på HEI noen timer i uken og svarer på spørsmål fra brukere, helst på ulike språk. Et eksempel er
DNBs tjeneste Oppstartslosen. De svarer på ca 5000 henvendelser om oppstart i året pr telefon. Ved å bruke 8 timer
i måneden kan de møte brukere ansikt til ansikt på møteplassen vår. En slik organisering vil også utfordre aktører til
å bli kjent med byens mangfold og utvide sitt eget nettverk.
I tillegg til møterommene, skal det være et enkelt kjøkken og et langbord. Her kan man møtes til sosiale middager
som brukerne selv kan ta initiativ til. En del av lokalet er et eventrom. Her kan brukere og aktører leie rom for arrangement som: jobbsøkingskurs, kurs i fjelltur for nye nordmenn i regi av DNT, nettverksbygging, møte lokale politikere
osv.
Hvorfor er dette viktig?
Oslo har raskest voksende innbyggertall i Europa. Mange flytter hit fra hele Norge og resten av verden for å jobbe
og studere. Dette er personer som bringer med seg ny kunnskap som kan omsettes i nyskaping, grønn vekst og nye
arbeidsplasser.1 Vi trenger disse talentene fordi vi står overfor en av våre største utfordringer - omstilling fra olje- og
gass til mer klimavennlig økonomi.2 Vi står overfor teknologiske omveltninger. Mer og mer av livene våre tar plass
i den virtuelle verden. Populismen er økende, mens barnefattigdommen stiger. Vi er nødt til å kapitalisere på det
mangfoldet og kunnskapen som finner veien til Norge.
Dessverre taper vi allerede mange milliarder i samfunnsnytte ved å ikke ta imot de nye talentene som kommer til
Oslo. Nye Osloboere har størst utfordring med å skaffe seg et nettverk, både venner og profesjonelle forbindelser.
Det er behov for bedre koordinering mellom offentlige aktører for å gjøre det enkelt å for eksempel få norsk personnummer eller å forstå hvordan en kan registrere et AS.3 Vi investerer i internasjonale studenter og phd-stipendiater,
men de forlater ofte landet fordi de ikke trives eller får jobb.
Det offentlige forsøker å lage HEI som en digital tjeneste. Likevel mener vi at en fysisk møteplass så sentralt i Oslo
vil bidra til mer tilhørighet og flere brukere. Bygget og HEI skal vekke nysgjerrighet, og være lett å finne fram til enten
man bor i byen eller bare passerer tilfeldigvis.
Vi i Startup Migrants ønsker å drifte stedet. Vi vil sørge for bredden både blant besøkende, men også aktørene som
kommer til å være representert der. Dette kan vi, fordi vi har brukt to år på å studere hva som er de beste tiltakene
for å skape inkluderende byer i Europa, med særlig fokus på innvandrere og entreprenørskap. Forskningen vår
resulterte i boken Grenseløse Gründere og ulike prosjekter i Tyskland og Norge.
Vår styrke er en tverrfaglig tilnærming. Vi ser at mange offentlige etater, private og frivillige tiltak vil innvandrerne vel,
men er for fragmenterte til å virkelig hjelpe. De må samles sammen og folk må snakke sammen på tvers av sektorer
og etater. Får vi mer engasjement rundt HEI, ønsker vi å sette i gang som et pilotprosjekt allerede før 2025. Slik kan
vi bli synlige og utvikle konseptet ytterligere til 2025. Vi kan være oppe og gå fra dagen vi flytter inn i det nye bygget!
Når dette er etablert, ønsker vi å evaluere stedets potensial og videreutvikle det til et konsept som kan rulles ut i
andre byer i Norge, samt internasjonalt.
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