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I GANG: De ansatte får kombinere jobb med studier. Fra venstre: Vidar Søfting, Jørn Baumann, Samer Ali Mohamad, Lindis Davidsen, daglig leder Hege Stock, Bjørnar Kandola, Tonje Larsson, Dan
Alle foto: Henriette Baumann
Ove Basma og Rasha Rashid.

Kombinerer
jobb og studier
VADSØ: Takket være Nav og
digitaliseringsselskapet Digforsk er det nå åtte personer
i Vadsø som kombinerer jobb
og studier.
Henriette Baumann
hb@finnmarken.no

Digforsk i Vadsø har lokaler i det
gamle Telebygget i Rådhusgata 6,
også kjent som gamle Tundra-bygget. Nå er daglig leder og åtte ansatte på plass.
– Det er kjempebra, jeg kan studere uten å reise bort, sier Bjørnar
Kandola, som er en av åtte ansatte.
Det er ikke bare Kandola som er
fornøyd med at digitaliseringsselskapet nå er på plass i byen.
– Det er blitt så fint her. Vi er
veldig fornøyd, sier Jennifer Akselsen, direktør i Digforsk, som var
til stede under åpningen.
Digforsk er heleid av Universitetet i Oslo.

Gode samarbeidspartnere
Digforsk AS tilbyr digitalisering
av arkiv og samlinger som har relevans for forskning, utdanning og
formidling. Dette blir den sjette

sentralen i Finnmark. Fra før av er
det en sentral i Vardø, Tana, Båtsfjord, Berlevåg og Kautokeino. I
Vadsø har de samarbeid med Varanger museum og videregående
skole.
– Alt er lagt godt til rette, og hos
Nav ser man behovet for tilbudet,
påpeker Akselsen.
For tilbudet kom i gang i samarbeid mellom Digforsk og Nav.
– Det viktigste er å bevare historiske arkiv og ta vare på informasjon, sier Akselsen om jobben som
gjøres.
Avdelingsdirektør i Nav, Eva
Lill Johansen Margit, var også på
åpningen.
– Hovedoppgaven til Nav er å bidra til å få folk i arbeid og å få tak
i arbeidskraft. Vi er avhengig av
gode samarbeidspartnere, og Digforsk er en god samarbeidspartner,
sier Johansen Margit, som viser til
kombinasjonen mellom utdanning
og forskning.

Gode tiltak
Videre viser avdelingsdirektøren til
at tilbudet passer til blant annet
skolelei ungdom som nå får kombinere jobb og studier, og voksne
med forsørgeransvar som ikke har
mulighet å reise bort for å studere.

ÅPNING: Avdelingsdirektør i Nav, Eva Lill Johansen Margit (fra venstre), daglig leder på Digforsk i Vadsø, Hege Stock, og direktør i Digforsk, Jennifer
Akselsen på åpningen av Digforsk i Vadsø.

STUDERER: Bjørnar Kandola synes det er bra at han slipper å reise bort for å studere.
Nav har jobbet med Digforsk tidligere. For ti år siden åpnet det en
sentral i Sør-Varanger.
– Vi har lang erfaring, det er et
bra tiltak, forteller Johansen Margit.
Det er også ansatt en daglig leder ved avdelingen i Vadsø, Hege
Stock. Hun er den eneste på Digforsk sin lønningsliste. De andre
åtte arbeidsplassene er tiltaksplasser.
Det er Nav som plukker ut medarbeidere, også kalt deltakere, og
har ulike prioriteringer. Ett av kravene er at de må være arbeidsledige. Utgangspunktet er at hver deltaker skal være der i ti måneder,
men det er mulig for forlengelse.
Nav ser at flere fortsetter med utdanning på egen hånd etter de er
ferdig med Digforsk.

Egentlig brukes Digforsk i kommuner som er i omstilling, noe
Vadsø ikke er.

Målbevisste ansatte
2. mai tok Hege Stock imot de åtte
ansatte.
– Det her er utrolig spennende.
Jeg har åtte fantastiske medarbeidere
som er utrolig målbevisste, og vi
jobber godt i lag. Vi er blitt som en
stor familie, sier en fornøyd Stock.
De ansatte jobber en halv dag og
studerer halv dag. Nå håper Digforsk på samarbeid med Studiesenteret, Opus og voksen pedagogisk
senter. Fra før har de samarbeid
med videregående skole og Varanger museum.
– Vi holder på å registrere bibliotekkort for Universitetet i Oslo, forteller Hege Stock.

I tillegg holder de også på med
datakort med sju moduler.
– Jeg er kjempeglad for at vi er
kommet i gang og vi vil markere
oss i Vadsø, sier Stock.
Digforsk har også fått et samarbeid med Varanger museum.
De skal digitalisere dagbøkene til
Hans Fredrik Esbensen fra 1880 til
1930.
– De er litt skadet i brann, men
vi håper det går bra. Vi lærer oss
litt gammeldags skrift, smiler
Stock.
Foreløpig jobber Bjørnar Kandola med datakort, som de andre.
Men etter hvert vurderer han å utdanne seg til lærer.
– Får se om jeg blir lærer på elektro, men det er mulig jeg ombestemmer meg. Jeg sitter i tenkeboksen, sier han.

