Et spir til arbeids- og
inkluderingsbedriften
En idé for å løfte blikket til arbeidsledige, uføre og unge lovende arbeidstaker e,
- og gi dem den beste utsikten Oslo kan tilby!
I tråd med ambisjonen om å forme BG14B for fremtidens arbeidsliv vil jeg foreslå å åpne toppetasjen
til arbeids- og inkluderingsbedriften SPIR Oslo AS. Kjerneverdien her er inkludering, som oppnås
gjennom at det er uføre, folk på arbeidstrening og de som er på vei inn eller tilbake i arbeidslivet som
tar imot Oslos innbyggere i byens fjongeste og samtidig mest lavterskel café. Mens magiske kontorer
for karriereveiledning oppfordrer folk til å skue ut over byen, drømme om framtiden og støtte seg på
et samfunn som prioriterer dem. Arbeids- og inkluderingssektoren er byens viktigste Tobias i tårnet
fordi de ser utover Oslos store potensial for verdiskapning og mestring som gjør at vi trenger å ha
dem i kjernen av byen for å skape et bærekraftig Oslo.

SPIR Oslo er en arbeids- og inkluderingsbedrift som vil kunne skape et moderne og innovativt tilbud
samtidig som de har med seg en bred målgruppe i byen. De jobber blant annet med tiltakene Varig
tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforberedende trening (AFT), Arbeidstrening for nyankomne
flyktninger og sosialhjelpsmottakere, Karriereveiledning for ansatte i Oslo kommune, og Ung &
lovende. At de er en dynamisk bedrift som ser seg om etter nye muligheter for egenutvikling gjør at
de egner seg bra for denne muligheten. Videre har de flere miljøvennlige produksjoner med fokus på
gjenbruk, redesign og resirkulering som vil bidra til Oslo som miljøhovedstad.

36 etasje i BG14B med sine 1000m2 vil kunne romme både nyskapende lokaler for
karriereveiledning og meget attraktive beliggenheter for fremtidsretta arbeidstreningsarenaer. Mye
av den beste utsikten skal prioriteres til de magiske karriereveiledningskontorene. Idéen er at hvert
kontor får en sittebenk vendt mot Oslos beste utsikt der arbeidssøker og veileder setter seg side om
side. Dette gir rom for en flat og uformell form på samtalen, et sted å la øynene vandre mens man
snakker, og ikke minst en god dose magi. Magien er det som skjer innvendig når man skuer ut over
et vakkert landskap; spenninger løsner, man blir sentrert, og det som er viktig i livet blir enda mer
tydelig. Dette gjør utsiktsbenken til et bra sted å være når en skal velge retning i livet.
SPIR driver i dag flere kantiner og vil kunne etablere en attraktiv kafé med matservering som er åpen
for alle, og selvsagt inkludert de som kommer for karriereveiledning. Det vil være et hipt og populært
spisested som trekker selv konkurrentenes restaurantsjefer slik at de som jobber på arbeidstiltak i
kaféen får anledning til å vise fram sin mat, kaffe og sørvis til nye potensielle arbeidsgivere.
I sammenheng med kafeen vil det være plass til to miljøvennlige minibutikker og en resepsjon
bemannet av personell på arbeidstiltak. Det vil være en butikk fra SPIR Søm som selger redesignede
klær, gjør reparasjoner, og tar imot spesialbestillinger som å sy en ny utgave av favorittplagget ditt.
Og en butikk fra SPIR Print og Grafisk design som tilbyr svanemerket og rimelig trykk på stoff, papir,
bannere og lignende til det omkringliggende næringslivet.
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Arbeidstrening på spisestedet og i de andre produksjonene vil kunne utvides til et samarbeid om
praksis med omkringliggende aktører. Først innenfor byggets kontor- og hotelldrift, så til
omkringliggende virksomheter. Å plassere en arbeids- og inkluderingsbedrift i smørøyet av et
nyoppusset Oslo sentrum vil gi store muligheter for arbeidssøkere til å komme i kontakt med et
kreativt og ressurssterkt næringsliv som har kapasitet til å se og møte arbeidstakere i utvikling.
Videre vil det også endre området rundt til å bli mer inkluderende og representativt for byens
befolkning, som er viktig når Oslos nye sentrum etableres!
Å få være en del av Oslos yrende utvikling er helt sentralt i en tid der det som en gang var «skjermet»
sektor blir om til «arbeid- og inkludering»; en sektor som er en selvfølgelig del av framtidens
arbeidsliv og innovative utvikling. Å gi et spir til SPIR Oslo vil bidra til å skape en bærekraftig og
mangfoldig by der alle aktivt er med å skape utviklingen.

Utsiktsbenken på karriereveiledningskontoret. Tegning av Solfrid Ingriddatter Nordrum.
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