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ÅLGÅRD: – I avhør denne 
uken har 29-åringen erkjent 
at han drepte mannen, sier 
politiadvokat Lars Ole 
Berge i en pressemelding.

12. august ble en mann 
(29) og en kvinne (21) siktet 
for drap etter at en mann 
ble funnet død i en 
omsorgsbolig på Ålgård. 

På grunn av den pågående 
etterforskningen, og særlig 
fordi den drapssiktede 
kvinnen ikke har forklart 
seg i saken, kan ikke poli-
tiet gi flere detaljer.

Kvinnen er blitt forsøkt 
avhørt flere ganger, og 
dette arbeidet vil fortsette. 
Hun er fortsatt innlagt på 

en psykiatrisk institusjon.
– Det er viktig for oss å 

kontrollere opplysningene 
siktede har kommet med i 
avhør, og det er fortsatt 
fare for bevisforspillelse 
knyttet til detaljer rundt 
drapet. Derfor må vi holde 
kortene tett til brystet, 
opplyser Berge. 

Mann (29) erkjenner drapet på Ålgård

Utenfor boligen på Ålgård.

• Fra flyktning til viktig ressurs
Viljen til å inkludere innvandrere i 
næringslivet er stor i Rogaland. Det 
erfarer blant annet Eyasu Negash 
Alemie.

 ■ JAN HENRIK HEGGEBØ

– Opplæringen jeg fikk av 
Utlendingsdirektoratet (UDI) 
var det beste som kunne skje 
meg som flyktning. Det har vir-
kelig gitt meg muligheten til å 
integreres i det norske sam-
funnet, sier Eyasu Negash 
Alemie til RA.

For fem år siden flyktet 
Alemie fra Etiopia og kom til et 
asylmottak i Norge. I 2014 tok 
han del i UDI sitt introduk-
s j o n s p r o -
gram, som 
tilbys flykt-
ninger som 
har fått opp-
hold i Norge. 
Under den 
toårige intro-
d u k s j o n e n 
lærte han 
norsk språk, 
og fikk en innføring i landets 
samfunns- og arbeidsliv. Etter 
fullført introduksjonsopplæring 
åpnet mulighetene seg for å ta 
videre utdanning eller å få 
praksisplass i en bedrift. 

Alemie tok videre utdanning, 
men var også så heldig at han 
gikk rett ut i fast jobb. I dag er 
han engelsklærer på Hero Kom-
petanse på Storhaug og tar 
deltid praktisk-pedagogisk 
utdanning og mastergrad i lit-
teratur ved Universitetet i Sta-
vanger (UiS).  

Selv ser den tidligere flykt-
ningen, som kom til Norge uten 

familie, jobb eller sosialt nett-
verk, på introduksjonsopplæ-
ringen som vesentlig for å kunne 
ta del i det norske samfunnet.

– Det er ikke lett å gå rett ut i 
arbeid når du ikke kan språket 
eller har kunnskap om det 
norske arbeidslivet. Flykt-
ninger trenger teorien før de 
praktisk inkluderes i nærings-
livet, forklarer han.

Med teorien på plass har 
Alemie både opparbeidet et 
sosialt nettverk, stiftet familie 

og fått fast jobb. 
For flyktninger 

handler mulig-
heten til å jobbe 
om mer enn en 
fast inntekt, 
mener han.

– Det gir oss et 
sted å gå til hver 
dag. Vi bidrar i 
samfunnet og får 

venner på arbeidsplassen, sier 
engelsklæreren.

Inkluderingsvilje i fylket
I dag arrangeres konferansen 
«Fra flukt til arbeid» på 
Clarion Hotel Stavanger, som 
handler om nettopp næringsli-
vets vilje til å sette flyktninger 
i arbeid i Rogaland. Bak konfe-
ransen står Hero Norge, NHO 
Service, Fagforbundet og Sta-
vanger kommune. 

Sammen har de gjennomført 
en undersøkelse med spørsmål 
som går til 2000 bedrifter i 
fylket, hvor i overkant av 20 
prosent har svart. Bedriftene 
ble blant annet spurt om ønske 
om å ansatte medarbeidere med 
flyktningbakgrunn og deres 
erfaringer rundt slike anset-
telser.

I undersøkelsen kommer det 
blant annet fram at 67 prosent 
av de bedriftene har ansatt 
arbeidere av en annen kulturell 
bakgrunn. Samtidig mener 54 
prosent at arbeidsgivere i enda 
større grad må involveres i 
arbeidet med å øke sysselset-
tingsgraden blant innvandrere.

Grunnen til det er todelt, 
ifølge seniorrådgiver i NHO 
Service, Lasse Tenden. 

– Bedriftene føler et sam-
funnsansvar hva gjelder å 
inkludere innvandrere, men 

ansetter også fordi de trenger 
ekstra arbeidskraft, sier han.

Videre forklarer han at en stor 
andel av NHO Rogalands med-
lemmer faktisk ikke er blitt 
kontaktet av myndighetene 
med hensyn til å bli bedt om å 
legge til rette for blant annet 
praksisplasser.

– Med andre ord kunne sann-
synligvis enda flere praksis-
plasser, og dermed muligheter 
for faste arbeidsplasser, vært 
tatt i bruk. Her ligger det en 
stor ressurs som ikke er tatt 
godt nok i bruk, forklarer han.

Åpen for flere innvandrere
I undersøkelsen kommer det 
også fram at 41 prosent av 
bedriftene ville ansatt flere med 
innvandrerbakgrunn, mens 37 
prosent er usikre. 

I Hero Kompetanse, hvor 
Alemie jobber som engels-
klærer, kan avdelingsleder 
Laila Dawn Ljosdal fortelle at 
de gjerne tar imot flere. 

– Vi er åpen for å ansette flere 
med flyktningbakgrunn, men 
det er essensielt at den ansatte 
er på et høyt norsknivå. Mange 
har verdifull og relevant utdan-
nelse fra hjemlandet sitt. Vi ser 
virkelig verdien i den erfaringen 
og kompetansen de har, sier 
hun. Alemie er blant dem som 
har både erfaring og utdanning 
fra sin tid før han flyktet.

– Jeg har studert engelsk og 
litteratur på bachelornivå i Eti-
opia. I tillegg har jeg masterut-
danning i journalistikk og kom-
munikasjon, og har undervist i 
byen jeg ble født, forteller 
Alemie.

Da han kom til Norge begynte 
han med å lære seg alfabetet. I 
dag er han en viktig bidragsyter 
for samfunnet, som håper at 
næringslivet fortsetter å åpne 
bedriftsdørene for innvandrere.

jhh@rogalandsavis.no

Eyasu integreres gjennom arbeid

I dag holdes konferansen «Fra 
flukt til arbeid» på Clarion Hotel 
Stavanger.    ENGELSKLÆRER: Eyasu Negash Alemie underviser på Hero Kompetanse på Storhaug. Jobben fikk han allerede to måneder før han var ferdig med UDI sin opplæring på Johannes læringssenter.   FOTO: JAN HENRIK HEGGEBØ 

Her ligger 
det en stor ressurs 
som ikke er tatt 
godt nok i bruk.

Lasse Tenden, NHO Service
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Lokaliseringskampen om ny 
brannstasjon tok en ny og 
uventet vending tirsdag: Saken 
skal likevel til bystyret.

I fagutvalget, kommunal-
styret for byutvikling, var det 
flertall mot Lervig-plassering, 
men i formannskapet ble Lervig 
foretrukket med knappest 
mulig flertall.

Mindretallet ville anke videre 
til bystyret, men ordfører 

Christine Sagen Helgø (H) mot-
satte seg det i formannskaps-
møtet, og henviste til at en sak 
som allerede var anket ikke 
kunne ankes videre.

Mindretallet i formannskapet 
sendte så saken inn til 
Fylkesmannen til lovlighets-
kontroll.

Nå har Sagen Helgø endret 
oppfatning.

– Uavhengig av resultatet av 

fylkesmannens behandling har 
jeg valgt å sette saken opp på 
sakskartet til neste bystyre-
møte. Begrunnelsen er at saken 
nå skal gjennom en regulerings-
prosess i kommunalstyret for 
byutvikling, og videre i 
bystyret, og da bør lokalise-
ringen være avklart av bystyret, 
skriver Helgø til byens mest 
sentrale politikere.

Meldingen vekker håp hos 

Lervig-motstanderne.
– Det er positivt at ordføreren 

legger saken fram for bystyret 
uavhengig av ankebehand-
lingen. Noe annet ville være 
udemokratisk, sier Aps grup-
peleder Kari Nessa Nordtun.

I en tidlig reguleringsrunde 
vedtok bystyret Lervig, men da 
var brannstasjonen planlagt på 
bare rundt ett og et halvt mål. 
Senere viste det seg at arealbe-

hovet ble tredoblet, og spiste 
seg inn i den planlagte bydels-
parken. Nordtun mener forut-
setningene dermed er endret.

Nordtun mener forutsetnin-
gene dermed er endret.

 – Det er usikkert om Lervig-
alternativet har flertall i 
bystyret i lys av at brannsta-
sjonen viser seg å bli betydelig 
større enn først vedtatt av 
bystyret, sier Nordtun.

Nytt håp for motstandere av brannstasjon i Lervig, skal likevel til bystyret

Eyasu integreres gjennom arbeid
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