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Nye produkter 2020

I jobb var stengt i mars-april, men 
åpnet gradvis fra 12. mai. Felles frokost 
ble erstattet av sms-påmelding og 
koronavennlige frokostpakker. 

Ansatte foretok jevnlige ringerunder 
til arbeiderne hvor det ble meldt om 
ensomhet, dårlig råd og økt rusbruk.

Driften har i snitt vært på 50% både når 
det gjelder utførte gateryddings-tjenester, 
produksjon av varer på verksted, antall 
jobber tilbudt og inntekter.

Antall påmeldte pr. dag har i snitt 
gått ned med 38% sammenlignet med 
normaldrift, dvs. januar-februar 2020.
Med de samme interne overføringer fra 
SKBO som året før, gikk regnskapet for 
2020 i null.

Verkstedets to underavdelinger glass 
og tapet ble slått sammen til én. Det 
meste av salget av produkter foregikk 
via nettbutikken. I stedet for lunsjsalg ute 
på bedriftene før jul, ble det prøvd ut 
digitalt salg med leveranse til bedriftene 
i nærheten. 

I jobb mottok midler fra 
Gjensidigestiftelsen som ble brukt til 
koronavennlige frokostpakker til utdeling 
på morgenen.

Sammendrag 2020
2020 ble i stor grad preget av korona, smittevern og driftsplaner for rask opp- og nedskalering. 
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Formål

I jobb Oslo er et lavterskel arbeidstilbud 
innenfor Kirkens Bymisjon og tilbyr betalt 
arbeid som alternativ til rus. Vi erfarer 
at det å arbeide forandrer folks syn på 
mennesker som sliter, og deres syn på 
seg selv. 
Vi ser at våre langsiktige avtaler på 
gaterydding skaper gode relasjoner til 
bedriftene som kjøper ryddetjenestene 

våre. Flere av bedriftene kjøper både 
gateryddetjenester og produkter fra 
verkstedene. 

Kunnskap om samarbeidet med oss og 
jobben våre arbeidere gjør bidrar til å 
minske skiller mellom, og fordommer 
mot, ulike samfunnslag i bybildet.

Rytme, arbeidsfellesskap og struktur 
bidrar etter I jobbs erfaring til redusert 
rusmisbruk. Når livskvaliteten øker, 
skaper det ringvirkninger i hverdagen 
- noen får bedre orden på økonomien, 
noen får mer kontakt med familie og 
andre får en mulighet til å skaffe en 

bolig.

Det å jobbe er viktig for mange. Det å bidra og være en del av et arbeidsfellesskap, det at noen 
forventer noe av deg, og at noen ønsker deg velkommen på jobb – alt dette skaper livsglede, 
tilhørighet og økt livsmestring.

Konsept 

Oppdragene består p.t. av gaterydding 
i Oslo sentrum og på Sporveienes 
perronger, samt produksjon av produkter 
laget i resirkulert materiale. 

Mennesker med rusutfordringer benytter 
sin arbeidsevne til produktivt arbeid. Det 
er ikke krav om rusfrihet når man møter 
på jobb, men det er ikke tillatt å ruse 
seg på arbeidsplassen. Arbeiderene 
møter på jobb når man er i form til 
det og mottar daglig honorar for utført 
arbeid, som ekstra tilskudd i tillegg til 
andre økonomiske ytelser.

Arbeidstilbudet består av to tilbud; gaterydding og verksted. Privat og offentlig næringsliv kjøper varer 
og tjenester fra I jobb, som på den måten bidrar til å tilby arbeid til mennesker med rusutfordringer. 

Alle som ønsker å ta del i tilbudet, og 
som er i brukergruppa, må registrere 
seg gjennom en inntakssamtale for å 
kunne delta. Deretter er det valgfritt å 
melde seg de dagene vi har tilbud om 
arbeid. 

Arbeidet foregår i fire timer pr. dag, og 
er et rent arbeidstilbud. Arbeidstilbudet 
kan benyttes over tid.
Vi tilbyr ikke behandling, men har som 
mål at hver enkelt skal oppleve mestring. 
Alle mennesker har et ansvar for seg 
selv, og alle kan bidra. 

Konsekvent regelhåndhevelse og 
likebehandling skaper trygghet og 
forutsigbarhet som fremmer mulighet 
for å skape gode relasjoner.

Det er ikke mål om å føre arbeiderne 
ut i ordinært arbeid eller i opplæring 
for å kvalifisere til ordinært arbeid, 
selv om et lavterskel arbeidstilbud 
også må kunne fange opp personer 
som ønsker blir rusfri og som ønsker en 
plan for dette.

«Utenforskap kan møtes med fellesskap. 
Avmakt kan møtes med muligheter»
Fra Kirkens bymisjons strategi 2020-2025.
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Drift under pandemi

Arbeiderne

Før koronaen møtte ca. 70 arbeidere, i tillegg til ansatte og frivillige for frokost og trekning av jobber fire dager i uka. 
Fra 12. mars stengte vi ned og gjenåpningen har gjennomgått tre faser. For alle fasene gjelder det at frokosten og 
trekning med alle samlet i lokalet ble erstattet av sms-påmelding og smittevernskorrekte frokostpakker som ble finansiert 
av prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen. 

Kansellerte av oppdrag
Vi har hatt løpende kontakt med våre oppdragsgivere under opp- og nedskalering og oppunder 60% av ryddeoppdragene 
ble gjennomført i henhold til kontrakt. På grunn av nasjonale retningslinjer om å unngå kollektivtransport, har oppdragene for 
Sporveien ikke blitt utført siden mars.  

Fase 1 (fra 14. mai): 

Gaterydding: 
6-9 arbeidere pr dag, fire dager pr uke. 
Desentraliserte oppmøtesteder ulike 
steder i byen. 
Ikke rydding på T-baner.

Verksted: 
«Ambulant verksted» der arbeidere 
en gang i uka henter råmaterialer og 
leverer produkter – og får lønn – neste 
uke.

Fase 2 (fra 3. juni)

Gaterydding:
18 arbeidere, tidsforskjøvet oppmøte 
med sms-påmelding. 

Verksted: 
Sju arbeidere pr dag inne på verkstedet. 
To kohorter & hver kohort to dager for å 
ivareta 2-metersregelen. Masker under 
arbeid. 

Fase 3 (fra 15. sept.)

Systemet må kunne raskt både opp- 
og nedskaleres avhengig av smitten i 
samfunnet

Robusthet med tanke på at ansatte 
kan bli syke må tilstrebes. Med andre 
ord; aktivitetsnivået må balanseres 
opp mot antall ansatte på jobb.

Vurdering av bruk av hhv ute- og inne-
arealer med hensyn til smittevern og 
muligheter.

«Endelig har jeg fått troen på meg selv igjen, 
at jeg betyr noe, og at jeg kan hvis jeg vil»

Ringerunder

Mens I jobb var nedstengt ble det foretatt jevnlige ringerunder til arbeiderne, i uke 13, 15 og uke 20. 
Det ble ringt til ca. 90 personer og svarprosenten lå på rundt 70. Tilbakemeldingene var som følger:

• 64% drar til sentrum flere ganger pr uke selv om I jobb var stengt
• 60% sier de er ensomme (og savner jobben)
• 48% har det vanskelig økonomisk uten jobb
• 34% har for lite mat, og 26 % benytter gratis mat fra organisasjoner

Demografi
Aldersspennet på arbeiderne er fra 25 
til 76 år, med en hovedvekt på menn 
over 40 år. De fleste bor i Oslo og noen 
er uten fast bolig. De fleste av våre 
arbeidere har store rusutfordringer, og 
har hatt det over år. Mange sliter også 
med psykiske utfordringer.

Kartlegging av målgruppe
Gjennom oppmøte eller pr telefon kan 
man avtale en inntakssamtale der vi 
gjør en kort kartlegging av rushistorikk, 
tidligere arbeidserfaring og utdanning. 
Vanligvis kan man møte på jobb første 
arbeidsdag etterpå.

Krav for å kunne jobbe
Det kreves at man har arbeids- og 
oppholdstillatelse, samt norsk person-/
DI-nummer, for å jobbe ved I jobb Oslo.

Rekruttering
Rekruttering av arbeidere skjer gjennom 
«ryktebørsen». Arbeidere til verkstedene 
blir rekruttert fra gaterydding ved 
ast man å melder interesse for 
verkstedarbeid og melder seg/møter 
opp 14 dager på rad for å vise stabilitet. 
Er man egnet til å jobbe på verkstedet 
har man en egen inntaksamtale for 
dette og får fire ukers opplæring.  

Sosiale tilbud
Vanligvis har vi flere sosiale 
evenementer for arbeiderne på I jobb, 
Oslo; som allmøter, julefest, sommerfest 
mm. I 2020 ble det pga. pandemien 
bare avholdt nyttårsbord i januar, 
som til gjengjeld var svært vellykket. 
Fred. Olsen stilte sine lokaler og gode 
medarbeidere til disposisjon, og med 
deres hjelp kunne vi invitere til fest med 
nydelig mat og god stemning.

Korona-tilpassede tilbud
Vanligvis er det mange aktører som 
står bak en rekke arrangementer for 
rusmiljøet før og i jula. Men i 2020 var 
det av naturlige årsaker nesten ingen 
arrangementer. I et forsøk på å bryte 
opp en lang og stille juleuke sendte vi 
et romjulskort til alle arbeiderne. Det 
ble tatt veldig godt imot, men det er 
liten tvil om at julen var en enda større 
utfordring enn den vanligvis er.

Skader og avvik
Arbeiderne våre er yrkesskadeforsikret 
på dagsoppdrag. I 2020 ble det 
innrapportert én episodemelding i 
kategorien «upassende oppførsel».

Det er gitt 12 midlertidige 
utestengelser for brudd på 
reglementet.
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Gaterydding
Oppdrag og kontrakter
Oppdragene består i å rydde Oslos 
sentrale gater og Sporveiens perronger 
og endestasjoner, hovedsakelig for 
sneiper, rask og sprøyter. Det skrives 
ettårskontrakter med oppdragsgiverne, 
noe som gir forutsigbarhet og stabilitet 
både økonomisk og med hensyn til 
antall jobber som tilbys. 

I jobb Oslos arbeidere rydder gatene i Oslo sentrum og store deler av Sporveiens endestasjoner og 
perronger. 

Arbeiderne på gaterydding tilbys jobb 
fire dager i uka, fire timer pr. dag. Det 
er frivillig oppmøte, og det blir trekning 
dersom det møter flere enn vi har 
oppdrag til. Antall jobber vi har, og som 
det ev. trekkes om, er avhengig av hvor 
mange oppdrag vi har den enkelte dag.

Gruppeledere
Hver rute har en gruppeleder som leder 
gruppa i henhold til kart og instrukser 
utarbeidet av I Jobb, Oslo. I tillegg 
besøker ansatte gruppene ute på 
oppdrag, både for å bygge relasjoner og 
for å bistå gruppeledere om det skulle 
oppstå noen utfordringer. 

Produksjonsverksted
I 2020 er de to verkstedene slått 
sammen, og arbeiderne jobber 
hovedsakelig med ett av våre 
materialer; glass eller tapet. 

Vår erfaring dette året er at arbeiderne 
tjener på mindre tette skott mellom de to 
verkstedene. Arbeidslederne står friere 
til å fordele oppgavene i produksjonen 
etter den enkeltes utgangspunkt, evner 
og dagsform. Arbeiderne får mulighet 
for større variasjon i arbeidsoppgavene 
og de får flere kolleger. Vi tilrettelegger 
altså for meningsfylt jobb og gode 
arbeidsdager for flere ved å operere 
med ett verksted i stedet for to.

Hjemmekontor
For å motvirke den negative effekten av 
at arbeidstilbudet var stengt, tilbød vi 
arbeiderene å utføre enkel produksjon 
hjemme (se s.6). Selv om det var 
velkomment både med arbeidsoppgaver 
og ekstra penger, opplevde vi at 
hjemmearbeidet visket ut grensene 
mellom jobb og privatliv og ikke bidro 
til økt mestringsfølelse og stabilitet i 
hverdagen på samme måte. 

Smittevern på verkstedet
Vi var derfor glade for at vi i mai kunne 
åpne verkstedet igjen, med tilpasninger 
for smittevern og søkelys på avstand 
og håndhygiene. Der arbeiderne til 
vanlig ville jobbet sammen tre dager i 
uka hadde vi ved utgangen av året delt 
gruppa i to og arbeiderne hadde to 
arbeidsdager per uke hver. 

Vi opplevde stor samarbeidsvilje med 
de nye rutinene og høy fleksibilitet i en 
annerledes arbeidshverdag selv om 
arbeiderne uttrykte at de savnet flere 

arbeidsdager per uke og å være flere 
på jobb samtidig. Selv med redusert 
kapasitet og perioder med nedstengning 
leverte verkstedet bortimot hele års-
bestillingen til nettbutikken.

Produksjon av glassprodukter
Våre interiørprodukter av glass er i 
hovedsak kuttet glass som smeltes 
i glassovn. Av hensyn til arbeiderne 
utvikler vi stadig nye produkter for å sikre 
variasjon i arbeidet. 

Vi gikk også til innkjøp av en ny glassovn 
for å møte etterspørselen fra nettbutikken, 
men fikk ikke utnyttet potensialet 
på grunn av kapasitetsproblemer i 
pandemien. Smittevernhensyn har 
gjort rekruttering og opplæring av nye 
arbeidere på verkstedet vanskelig. 
Ved utgangen av 2020 sysselsatte 
glassproduksjonsdelen av verkstedet kun 
fem personer.

Produksjon av tapetprodukter
I tapetproduksjonen lager vi produkter 
av tapet vi får fra interiørbutikker og 
tapetleverandører - tapet som ellers ville 
blitt kastet. Vi produserer notatbøker, 
hyttebøker, bokmerker, navnelapper 
til konferanser, gaveposer og kort og 
konvolutter, i tillegg til julepynt og andre 
sesongbaserte dekorprodukter.

I 2020 har vi i noen grad gått over til 
å jobbe med annet papir i tillegg til 
tapet. Siden vi da kan kjøpe inn større 
mengder papir av samme type, i stedet 
for å basere oss fullstendig på tapet av 
ulikt slag, skaper dette forutsigbarhet 
med hensyn til materialtilfang. Dette gjør 
det lettere for oss å levere ensartede 
produktserier, noe Kirkens bymisjons 
nettbutikk er avhengig av.

Pakking
I 2020 har vi videreført ordningen med 
å tilby ekstra jobber når det er for 
mange som melder seg til gaterydding 
og verkstedet har behov for å pakke 
produkter, men dessverre i mindre grad 
på grunn av smittevernhensyn. 

Produktutvikling
Selv i 2020 og under en pandemi har 
vi utviklet nye produkter på I jobb Oslo. 
Glassverkstedet utviklet to lysestaker 
og tre ulike blomsterpinner, i tillegg til 
videreutvikling av julepyntserien vi startet 
i 2019.

Tapetverkstedet utviklet et kort til 
Valentinsdagen som viste seg å være 
et helårsprodukt og en bestselger. At 
et opprinnelig sesongprodukt har vist 
seg å selge året rundt vil derfor tjene 
som inspirasjon til produktutviklingen 
i 2021. Andre nyvinninger i 2020 var 
blomsterpinner i tapet og drikkebrikker. 
Drikkebrikkene ble svært populære 
i nettbutikken og har solgt i en rekke 
utførelser. I tillegg har vi videreutviklet 
eksisterende produkter som hyttebok og 
oppskriftsbok, blant annet etter ideer fra 
arbeiderne selv, og ser at forbedringene 
har ført til økt salg og interesse. 

Vi erfarer også i 2020 at arbeidernes 
deltagelse i utvikling og planlegging 
fremmer arbeidsgleden og øker 
eierforholdet til produktene. Vi ser at det 
er med på å styrke mestringsfølelsen 
til arbeiderne, og at det bidrar til 
myndiggjøring; de tar større ansvar for 
produksjonen og går inn for oppgaven 
med å sikre egen arbeidsplass i økende 
grad.
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Eget utsalg
I jobb har et butikklokale på gateplan 
i Fred Olsens gate 3B der vi selger 
egenproduserte varer. Butikken er god å 
ha når vi skal presentere våre produkter 
i møte med mulige og eksisterende 
bedriftskunder, og for å presentere vårt 
arbeid og produkter ovenfor publikum 
generelt. 

Da Møtestedet pga. smittevernshensyn 
hadde behov for større lokaler til sitt 
hvilerom, stengte vi butikken og lånte vi 
bort lokalet ut året. Samarbeidet mellom 
de to virksomhetene gikk veldig bra.

Nettbutikk
I oktober 2017 ble vi med i Kirkens 
Bymisjons nye nettbutikk. Omsetningen 
fra salg i nettbutikken har økt hvert år 
siden, og er en god kilde til inntekt for 
I jobb. 
Nettbutikken har gitt oss tilgang til et 
nasjonalt privatmarked og bidrar til en 

mer stabil og forutsigbar produksjon på 
verkstedene gjennom års-bestillinger 
som legges i begynnelsen av året. 
Rutiner rundt produksjon, innkjøp 
og produktutvalg, presentasjon i 
nettbutikken og logistikk og varelevering 
er et pågående arbeid som hele tiden 
forbedres i samarbeid med nettbutikken. 

Digitalt bedriftssalg
I desember arrangerer I jobb vanligvis 
‘julelunsjsalg’ der vi selger produkter 
i kantinen eller fellesområdet hos 
forskjellige samarbeidsbedrifter. 

Julelunsjsalget er en god inntektskilde 
og en arena for å gjøre ansatte i 
bedriftene bedre kjent med vårt 
arbeid. Julelunsjsalg gir også 
verkstedet muligheten til å teste ut nye 
produkter direkte på kundene, selge 
unike produkter som ikke egner seg i 
bymisjonens nettbutikk, og varer vi har 
på lager mot slutten av året.

I 2020 hadde bedriftene pålegg om 
hjemmekontor for sine ansatte og vi la 
derfor til rette for bestilling fra en digital 
katalog som ble sendt ut via epost eller 
intranett med betaling via Vipps. 
Selv om inntektene fra det digitale 
julelunsjsalget var mindre enn tidligere 
år der vi har vært fysisk til stede, var det 
viktig å gjennomføre tradisjonen med 
julelunsjsalg for å opprettholde kontakt og 
samarbeid med bedriftene. 

Andre salgskanaler
Våre produkter blir også solgt gjennom 
andre, bl.a. Operabutikken, Hotel Bastion, 
Torshov Farge, Paahjul, Nasjonalmuseet, 
Visit Oslo og Nobels Fredssenter. Pga. 
smittevernhensyn ble «Jul i Vinterland» og 
vår planlagte deltakelse med stans på 
«Bygdøys julemarked» avlyst. 

Salgskanaler 
#Håndlagde #Resirkulerte #Gavermedmening

Tall & statistikk
I 2020 har 141 personer benyttet arbeidstilbudet ved I jobb. 
10 nye arbeidere gjennomførte inntakssamtale, av disse har 8 møtt for å jobbe. 
På verkstedet er det normalt 16-20 personer med foretrukne jobber. 

Nedgangen av antall påmeldte pr dag kan skyldes 
flere ting, blant annet:

•Noen arbeidere kan ha reist hjem til sine 
hjemkommuner . 

•Vi vet at flere arbeidere fant sms-påmelding 
krevende, og at disse sluttet å komme på jobb da 
det ikke lenger bare var å møte opp. 

•Vi vet også at flere er bekymret for å bruke 
kollektivtrafikk 

•Noen begynte på Frelsesarmeens arbeidstilbud 
`Jobben´ da vi var stengt i mars-april og har 
fortsatt der.

På grunn av koronapandemien har det i 2020 vært 
tilbudt kun 3300 jobber, som utgjør 8 årsverk.

Driften har i 2020 i snitt gått for halv maskin 
- både når det gjelder varer produsert, 
gateryddingstjenester utført og antall jobber 
tilbudt. 

Det har vært en nedgang på 38% av 
påmeldte arbeidere til gaterydding.  
Antall som ikke har fått jobb pr dag har 
derfor holdt seg bortimot konstant. 
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I jobb, Oslo får ofte besøk fra fjern 
og nær som ønsker se nærmere 
på konseptet I jobb. I 2020 har 
dette vært begrenset, og noe 
har foregått digitalt på Teams. 
Av arrangementer og besøk fra 
samarbeidspartnere kan vi nevne:

•Besøk fra Grorud aktivitetshus.
•Byvandring med Söderberg & Partners     
og Deloitte. 
•Trumf.   
•Deltakelse i Ruskens ryddekonkurranse

Profilering av I jobb
I jobb ble nominert til Oslo kommunes 
miljøpris. Tidsskriftet Maleren hadde et 
intervju med arbeidere på verkstedet. Det 
ble et flott 4-siders oppslag, og resulterte 
i at malerbutikker donerte tapet til 
produksjonen.

Ellers har noen av våre arbeidere bidratt i 
ulike sammenhenger: 

•Fire av I jobbs arbeidere deltok med 
sanginnslag i Kirkens Bymisjons kampanje 
på sosiale medier i forbindelse med 
juleaksjonen.

•Klassekampen: En arbeider henvendte 
seg til Klassekampen for å sette fokus på 
systemet rundt sosialhjelp i kombinasjon 
med å benytte arbeidstilbud som I jobb. 
Virksomhetsleder ble bedt om kommentar.

Samarbeid internt i SKBO
Kaféen Møtestedet i Skippergata og 
Enga omsorgssenter på Vålerenga, et 
samarbeid som gjelder lønnsutbetaling. 
Unikum har levert frokostpakker for 
utdeling til arbeiderne.

Nettverksbygging

Sammen med byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen 
deltok I jobbs arbeidere i Ruskens ryddekonkurranse i november. Og hvem klarte 
å plukke mest sneip og snus opp fra bakken rundt Nationaltheatret; byråkrater og 
politikere eller brukerne hos «I jobb»-prosjektet? Det var oss, det!

I jobb, Oslo ble nominert til Oslo kommunes miljøpris i kategorien Årets Frivillige 
Organisasjon. 

Økonomi

Til tross for redusert produksjon og redusert salg gikk regnskapet 
med samme interne overføring fra SKBO som i 2019 i null for 2020. 
Dette skyldes blant annet: 

Reduserte kostnader:
•Vakante stillinger
•Omdisponering av ansatte under koronautbruddet
•Reduserte honorarer til arbeidere under stengning / redusert drift

Tilskudd:
•Tilskudd til koronavennlige frokostpakker og regntøy fra 
Gjensidigestiftelsen

Øremerkede midler som overføres til 2021:
•Innvilget OU-midler til kurs (67’)

Tilskuddene har i 2020 vært sammenliknet med 2019:  
                 2020     2019
Oslo kommune      3,1 3,5
Prosjektmidler (NAV sosialt entreprenørskap) 0,6 0,6
Internt tilskudd SKBO    2,8    2,8
Sum tilskudd     6,5 6,9

I jobb holdt stengt i mars-april pga. pandemien, 
og resten av året har driften i snitt gått for halv 
maskin i forhold til året før: 
 
• 57% gaterydding
• 45% verksted
• 45% reduksjon i honorar til arbeidere.

Forholdet mellom inntjening for hhv gaterydding og verksted er over tid som følger:

I jobbs omsetning var i 2020 på 11,2 mill. 39 % av inntektene var egeninntjening:

Ved en feil ble det overført for mye honorar til noen 
av arbeiderne i 2016-2019. Korrekt innberetning og 
justeringer er foretatt i 2020.

Gaver
I jobb mottok gaver fra:
•Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen: 23.000,-
•Fred Olsen for frokostpakker til arbeidere ved I jobb i 
desember 2020: 12.480,-

•Flere oppdragsgivere (Hav Eiendom, Entra, PwC, Avinor 
og Gjensidige) donerte allerede innbetalte beløp for 
gateryddingstjenester som ikke ble utført i h.h.t. kontrakt 
til koronavennlige frokostpakker for arbeiderne for 2021; 
til sammen 256.000,-.

•Private givere
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Personalet
Ved utgangen av året hadde 
virksomheten 8,3 årsverk. 

HMS
I jobb ble nominert til Oslo Kommunes 
Miljøpris. Arbeidet med miljøsertifisering 
ble påbegynt i 2019, men har vært «på 
vent» i 2020 pga. koronaen. 

Sykefravær
Sykefraværet totalt har vært på 5,3%, 
der én langtidssykemeldt utgjør 4,0%. 
Korttidsfraværet under 16 dager ligger 
på 1,3 %, noe som må anses å være 
relativt lavt.

Tillitsvalgt og verneombud 
I jobb har egen tillitsvalgt og eget 
verneombud. Det er gjennomført 
vernerunde i 2020. I jobb har en 
gjeldende IA-avtale med NAV. Det tilbys 
psykologbistand ved behov gjennom 
bedriftshelsetjenesten.

Det er i samarbeid med tillitsvalgt 
utarbeidet og signert et dokument som 
beskriver I jobbs lønnspolitikk. 
Arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2019 og 
I jobbs handlingsplan med tiltak er fulgt 
opp.  

Personal & HMS

Regnskap 2020

Stabsmøter
Stabsmøter avholdes ukentlig, og 
møte mellom teamkoordinatorer og 
virksomhetsleder annenhver uke.  

Kompetansehevende tiltak
•Verneombudet deltok på den 
obligatoriske Verneombudsdagen
•Tillitsvalgt har deltatt på kurs i regi av 
Fagforbundet. 
•Fagdag om sikkerhetsrutiner v/rådgiver 
Marit Gunnes
•Fagdag om faglige rutiner og 
kommunikasjon med kursholder fra Ikke-
Volds-Kommunikasjon Norge

Innvilgede OU-midler til kurs i glass, 
prosjektledelse og sosialfag er pga. 
koronaen utsatt til 2021. 

Interne rutiner
Det er påbegynt et arbeid med et 
dokument som beskriver I jobb, Oslos 
faglige forankring.
Kontraktformularet for 
gateryddingsoppdrag er standardisert 
og kvalitetssikret av ekstern jurist.

Frivillige 
Hos oss har én ansatt ansvar for 
rekruttering og oppfølgning av frivillige 

i samarbeid med St. Hanshaugen 
frivillighetssentral. I jobb har fire frivillige 
som stiller opp fire timer i uka på 
verkstedene. Våre frivillige er godt voksne 
og har i hovedsak vært hos I jobb over 
lengre tid, og bidrar til å opprettholde 
et stabilt og positivt arbeidsmiljø. De 
støtter arbeiderene i deres oppgaver på 
verkstedene og hjelper til med å pakke 
produkter. 
F.o.m. 12. mars hadde vi ikke frivillige 
til stede i våre lokaler i 2020. Det var 
flere årsaker til dette; flere av de 
frivillige er i risikogrupper, plassmangel, 
antallsbegrensning på verkstedet og 
generelle anmodninger fra myndighetene. 

Én frivillig har bidratt med å hente 
materialer fra tapet- og glassleverandører, 
noe som er til stor hjelp for de ansatte. 
Vi har holdt kontakt med de frivillige på 
epost og telefon og de har fått tilsendt 
sommergave og julehilsen fra oss ansatte.

Lokaler
Fred Olsens gate 3 B skiftet eier, og 
leietakerne har fått melding om å 
måtte flytte innen utgangen av 2021. 
Kravspesifikasjon med kriterier for valg av 
nytt lokale er utarbeidet.
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Nye produkter 2020

15 16

Blomsterpinne i glass, Marihøne. Drikkebrikker i tapet.

Hyttebok bundet inn for hånd i tapet.Lysestake i glass, Rund.

Blomsterpinne i glass, Øyenstikker. Oppskriftsbok bundet inn for hånd i tapet.

Hjertekort med konvolutter i tapet.Adventsstake i glass.




