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Gir Levanger påfyll
på kompetanse

KOMMET FOR Å BLI: Om det ikke blir fast jobb i Levanger, så er trainee Lisa Tessem nå sikker på at hun i hvert fall skal bli i Trøndelag.

sen. 
Etter fire måneder som trainee i 

Steinkjer, ser Tessem ikke bort fra 
at både hun og samboeren, som 
jobber som politietterforsker i 
Moss, vil bli boende i Trøndelag. 

– Jeg vet ikke om det blir Lev-
anger. Det kommer helt an på hvor 
vi får jobb, men nå har jeg blitt 
kjent med Nord-Trøndelag på en 
annen måte, sier Lisa Tessem. 
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lor. Vi retter oss mot de som er 
ugne og nyutdannet, sier Eriksen. 

Søknadene blir behandlet både 
av henne og bedriftene. I Levanger 
finner vi Helse Nord-Trøndelag, 
Innherred samkommune, Innher-
red renovasjon, Sparebank 1 SMN 
og NTE som medlemmer. 

– Ikke alle bedriftene har ar-
beidsplasser til traineene hvert år. 
For eksempel har Kværner ikke 
hatt mulighet til i å ansette når det 
gikk dårlig. Mens når det svinger 
oppover igjen, så har de tatt imot 
opptil to, forteller Marit S. Erik-

jobbe på inntil tre bedrifter. I til-
legg får du faglig påfyll og det er i 
det hele tatt en fin start på arbeids-
karrieren, sier Eriksen. 

22 bedrifter
Til å begynne med hadde Intro 
Trainee åtte bedriftsmedlemmer. 
Nå er det oppe i 22 bedrifter. Det 
er langt færre enn behovet, for det 
er hvert år over 100 søkere. Erik-
sen mener arbeidsgivere har 
mange fordeler ved å ansette en 
trainee. 

– Gjennom programmet får be-
driftene tak i kompetanse de nor-
malt sliter med å nå. Det er også 
en fin måte å teste ut ny kompetan-
se på. I og med at man ansetter i 
en begrenset periode er terskelen 
lavere for å teste ut noe nytt, sier 
Eriksen. 

Friskt blod er et uttrykk Tessem 
har fått hørt mye etter at hun be-
gynte som trainee. 

– Jeg tror nok at traineene kan 
utfordre et system som kan være 
litt satt. Traineene har ikke nød-
vendigvis all verdens erfaring, 
men vi sitter jo med kompetanse 
og vi har mulighet til å komme 
med meninger, sier Tessem. 

Søknadsfrist i morgen
Fredag er søknadsfrist når nye 
traineer skal ansettes til høsten. 

– Vi åpner for at alle kan søke 
så fremt man minimum har bache-

ningen, har 24 bosatt seg i fylket. 
Ti av disse har valgt å bosette seg i 
Levanger. 

– Levanger-traineene er også 
blant de mest produktive og har 
fått til sammen 18 barn i løpet av 
de ti årene ordningen har eksistert. 
Dermed kan vi kanskje si at Intro 
Trainee har vært med og bidratt til 
god samfunnsøkonomi for Lev-
anger, sier Eriksen. 

Kompetanselekkasje
Bakgrunnen for at programmet ble 
startet i 2005 var kompetanselek-
kasje. 

– Tre av fire av de som tok mer 
enn fire års høyere utdanning kom 
ikke tilbake til Nord-Trøndelag. Vi 
hadde en kompetanselekkasje på 
75 prosent. Samtidig er vi en re-
gion med behov for kompetanse 
og Intro Trainee ble startet som et 
mottiltak for kompetanselekkas-
jen, sier Eriksen. Hun tror nord-
trøndere generelt er for dårlige til 
å vise seg fram. 

– Jeg tror mye av grunnen til 
kompetanselekkasjen er at mange 
ikke tror det er gode muligheter 
for høyutdannede folk i Nord-
Trøndelag. Mange nyutdannede 
vet ikke helt hva de vil jobbe med. 
Da er dette et fint tilbud, for du får 

– Jeg ser på traineeprogrammet 
som en fin måte å få meg arbeids-
erfaring og bli kjent med flere 
deler av arbeidslivet. Når du er 
ferdigutdannet og skal begynne å 
søke jobb, så er det mange ar-
beidsplasser du ikke vet om. Jeg 
tenkte jo aldri på at jeg kunne job-
be hos Fylkesmannen, sier Lisa 
Tessem. 

Hun har nettopp flyttet tilbake 
til Trøndelag etter at hun har bodd 
i Oslo hvor hun tok jus-utdanning.

Det var Intro trainee som fikk 
henne til å flytte fra Oslo til Lev-
anger i oktober. Gjennom trainee-
programmet får hun i løpet av to år 
jobbe som jurist hos Fylkesman-
nen i Nord-Trøndelag og etterpå 
hos Inderøy kommune. 

Samfunnsøkonomi
Intro trainee er et regionalt pro-
gram i Nord-Trøndelag med 22 
bedrifter, som eier programmet. 

– Vi er 50 prosent finansiert av 
Nord-Trøndelag fylkeskommune. 
Jeg er eneste ansatt. Målet med 
programmet er å få unge med høy-
ere utdanning til Nord-Trøndelag, 
sier Eriksen, som så langt er for-
nøyd med resultatet. 

Blant de 47 traineene som har 
deltatt og fortsatt er med i ord-

Det er ti år siden Intro trainee ble etablert. Siden da 
har ti av traineene bosatt seg i Levanger.

Overraskende
service fra Nokas
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gen lette jeg etter skiltet på trappa 
der de skulle legge det.

Da oppdaget jeg at skiltet var 
festet godt på bilen i løpet av nat-
ten. Det kaller jeg god service og 
vil takke dem for det!

Tone Volden Rostad

Sent mandag kveld fikk vi en tele-
fon fra NOKAS om vi manglet et 
skilt på bilen?

Ikke som vi visste om nei. Vi 
hadde mistet et skilt i Staupslia 
som de hadde funnet og tatt med 
seg.

Årvåkne ansatte på arbeidstur 
fant skiltet, undersøkte hvem eie-
ren var og ringte oss. Tirsdag mor-


