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Drift 
2021 ble også preget av pandemi og smittevern som resulterte i opp- og 

nedskaleringer. Driften har i gjennomsnitt vært 65% i forhold til det ordinære 

driftsåret 2019 (i 2020 med pandemi var driften 50%). I jobb måtte holde stengt i 

tre uker i første halvdel av året, men har ellers klart å holde åpent til tross for 

pandemi. Mot slutten av året ca 90% drift.  

Det har vært tilbudt 5087 dagsjobber som til sammen utgjør 12 årsverk. 

Tendensen har vært noe færre arbeidere som hver har jobbet flere dager.  

Trekning av jobber er erstattet av sms-påmelding, en ordning som er kommet 

for å bli, da de fleste arbeidere synes det er en fordel å vite om man får jobb før 

man møter opp på jobb. Det er fortsatt mulig å komme på døra og være med i 

trekningen.  

Koronavennlige frokostpakker til arbeiderne er delt ut ved frokostservering både 

utendørs og inne.   

Fred Olsens gate 2B totalrenoveres og etter en lang leteprosess fant man nye 

lokaler. 

Arbeiderne 
Vi har hatt 121 arbeidere innom i 2021, noe som er 65% av antall arbeidere før 

pandemi. Det har vært foretatt 31 nye inntakssamtaler og 11 av dem har møtt 

opp og gjennomført minst én jobb. Det er innført pensjonsalder ved fylte 70 år. 

Arbeidet som utføres tilsvarer 12 årsverk.  

 

Pga pandemi har sosiale evenementer i samarbeid med samarbeidspartnerne 

for arbeiderne vært avlyst.  

Rekruttering 
Det er sendt mail til åtte institusjoner, boliger og treffsteder, der I jobbs 

målgruppe ferdes, med informasjon om I jobb og med tilbud om å få tilsendt 

flyere til utdeling. Det er gitt muntlig informasjon i avdelingsmøter og til beboere 

ved fem slike virksomheter: Bjørnerud Mestringsenhet, Møtestedet, Bybo 

Pilestredet, Bybo Valhallveien.  
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Skader og avvik 

Arbeiderne våre er yrkesskadeforsikret på dagsoppdrag, men det er ikke 

rapportert om slike hendelser i 2021.  

I jobb har et reglement for arbeidere på jobb som i hovedtrekk gjelder «å forlate 

gruppen», «upassende oppførsel», «rusbruk» mm. Det er gitt 15 midlertidige 

utestengsler for brudd på dette reglementet, 25 muntlige advarsler og 4 

skriftlige advarsler.  

 

Brukermedvirkning 

Pga pandemi har det vært gjennomført få allmøter og gruppeledermøter.  

• Felles informasjon til arbeidere er kommunisert ut i gruppene eller via 

brev.  

• Det har vært 3 gruppeledermøter 

• Det har vært avholdt valg av representanter for arbeiderne i 

arbeiderutvalget.  

• Arbeiderne på verkstedet har deltatt i produktutvikling.  

 

Det er gjennomført én brukerundersøkelse som omhandlet arbeidernes egen 

opplevelse av reell brukermedvirkning. Hovedfunnene var: 

- 94% syntes de har fått nok opplæring (mot 82% i 2019 – økning) 

- Ca halvparten har hatt spørsmål som de ønsket å ta opp med ansatte. 4 

av 5 opplevde å bli møtt på en bra måte, færre opplevde at saken ble 

fulgt opp i ettertid. 

- Bare 2 av 5 ønsker flere underveis-samtaler 

- 4 av 5 vet hvem som er representant for arbeiderne i arbeiderutvalget. 1 

av 5 har selv hatt saker de ønsket å melde inn, men bare halvparten av 

sakene ble meldt inn  

- Hele 88% sier de trives ved I jobb. Årsaker var kollegialt fellesskap og 

mestringsfølelse i forhold til selve jobben 

Gaterydding 
Som følge av pandemi ble det kuttet noe i antall arbeidsoppdrag, og dermed 

også hvor mange jobber vi kunne tilby arbeidere. Dette var nødvendig pga. 

smittevern og restriksjoner som avstand og antall personer samlet og førte til at 

antallet arbeidere som benytter tilbudet jevnlig har vært lavt. Årsakene til at 

færre har meldt seg til arbeid, kan ha vært:  

- Frykt for smitte 
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- Mindre sannsynlighet for å få arbeid (på trekning) 

- Noen har funnet andre ting å gjøre 

- Som en følge av Solbergregjeringens initiativ ble det også fryktet at man 

som uføretrygdet skulle kunne tjene mindre enn tidligere. Dette ble 

avverget, men arbeidere som mottar slike nyheter kan få et negativt syn 

på I jobb, selv om vi i en slik sammenheng er budbringere. 

 

Etter hvert som restriksjonene har avtatt, er antall arbeidsoppdrag økt.  

I oktober fikk I jobb en ny oppdragsgiver i Anker STI. Vi har ikke mistet oppdrag, 

og signerte kontrakter for 2022 er av samme størrelsesorden som pre pandemi.  

Noen oppdragsgivere har fått nye kontaktpersoner, og det jobbes da med å bli 

kjent og formidle I jobbs innhold og formål til disse, for å kunne fortsette 

samarbeidet.  

Produksjonsverkstedet  
Utviklingen med å slå sammen gruppene på verkstedet til ett verksted har 

fortsatt i 2021. Dette har vært en ubetinget suksess, og arbeidsoppgavene blir 

mer variert for den enkelte arbeider. Ett verksted påvirker også samarbeidet 

mellom kollegaer positivt. I travle perioder på verkstedet er det nå flere hender 

som kan bidra som betyr kortere leveringstid og høyere produksjonskapasitet.  

 

Pandemien fortsatte i 2021 og har bydd på utfordringer for verkstedet. I takt 

med smitteutbrudd og anbefalinger fra helsemyndighetene har verkstedet gått 

fra å være åpent som vanlig tre dager i uken til å være periodevis lukket. 

Heldigvis har vi klart å holde åpent størstedelen av året innenfor de til enhver tid 

gjeldende smittevernregler. Arbeiderne har vist stor forståelse, fleksibilitet og 

samarbeidsvilje i en krevende tid.  

 

Selv med redusert kapasitet og perioder med nedstenging leverte verkstedet 

bortimot hele årsbestillingen til nettbutikken. I tillegg ble det utviklet nye 

produkter som slo an hos kundene. Blomsterpinnen Dompap ble utsolgt gang 

på gang i nettbutikken. Det samme gjorde vår testproduksjonen av skåler av 

glass som vi leverte i ulike fargekombinasjoner. Vi ser en økende interesse etter 

papirprodukter, og det er utviklet nye metoder for å utnytte tapet som ellers ville 

blitt kastet. Produksjonen av vesker laget av restmaterialet mesh til 

privatmarkedet ble satt i system. Det er levert vesker både til Nobel fredssenter 

og til Nitja - senter for samtidskunst.  
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Utviklingsarbeid 
• Utvikling av nye, egnede og salgbare produkter på verkstedet 

• Flyer for rekruttering er ferdig utarbeidet. 

• Videreutvikling og skriftliggjøring av interne faglige rutiner, og I jobb Oslo 

har deltatt i lokale og nasjonale workshop’er vedrørende metodikk og 

faglig forankring.  

Salg av produkter 
Det selges produkter selges over disk, til bedrifter, via nettbutikken og i 

salgsbod i forbindelse med jul. Andelen salg av verkstedprodukter til 

nettbutikken er nå 73%: 

 

 
 

Pga mindre varebeholdning 

enn vanlig, ble det bare 

gjennomført tre julelunsjsalg 

(PWC, Fred Olsen og Deloitte).  

 

I jobb fikk et stort oppdrag med 

levering av julegaver til ansatte 

internt i Bymisjonen Oslo.  

 

I jobb deltok med salgsbod 

under Folkemuseets 

julemarked på Bygdøy.  

 

 

Andel av salg til nettbutikken

Kontantsalg Faktura salg Nettbutikken
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Nettverksbygging 
Pga pandemi har det vært få fysiske kontaktpunkt med oppdragsgivere og 

samarbeidspartnere i 2021. Det som har vært gjennomført er: 

• Presentasjon om I jobb Oslo i forbindelse med Bane Nors digital samling 

for alle stasjonsledere i Norge.  

• Byvandring i samarbeid med markedsavdelingen 

• Møte med Entra 

 

Samarbeid internt SKBO 
• Bjerke aktivitetshus: Felles søknad om en prosjektstilling etter satellitt-

modellen for å starte I jobb som et tilbud ved Bjerke aktivitetshus ble 

avslått. Bjerke startet likevel opp i det små, basert på egenfinansiering og 

med egne ansatte. Bistand fra I jobb Oslo mht metodikk, 

honorarutbetaling og kontrakter med oppdragsgivere.  

• Kaféen Møtestedet: Rimelig middag for I jobbs arbeidere etter arbeidstid 

• Gatejuristen: Holdt informasjon til I jobbs arbeidere under frokostsamling. 

• Enga omsorgssenter: I jobb administrerer utbetaling av honorarer til 

beboere som jobber internt på institusjonen.  

• Unikum: Har levert frokostpakker for utdeling til arbeiderne ved I jobb. 

• Hovedkontoret: Delt ut julegaver til arbeiderne 

• Markedsavdelingen: Utarbeidelse av en samarbeidsavtale er startet opp. 

• I jobb Gjøvik og Lillestrøm: Jevnlige uformelle møter om daglig drift. 

 

 

Ansatte 
I jobb har 8 ansatte som utgjør til sammen 7,3 årsverk. I samarbeid med 

tillitsvalgt er det utarbeidet lønnspolitikk med funksjonsbeskrivelser for 

virksomheten, og det har i 2021 vært møter mellom tillitsvalgt og ledelse 

vedrørende stillingsbeskrivelser.  

 

Stabsmøter er avholdt ukentlig, enten fysisk eller digitalt, og det er møter  

mellom teamkoordinatorer og virksomhetsleder tredjehver uke.   
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Kompetansehevende tiltak 

• Studietur for å øke kompetansen for brenning av glass (OU-midler) 

• «Hjernen er ikke alene – hjernen og rus», AKT Kompetanse  

• Excelkurs på nett, Excelakademiet 

• Førstehjelpskurs, Bedriftshelsetjenesten 

• Teamledelse, Virke  

• Verneombudet deltok på den obligatoriske verneombudsdagen 

• Tillitsvalgt har deltatt på kurs i regi av Fagforbundet 

 

Innvilget OU-midler til kurs i prosjektledelse og sosialfag er pga pandemi utsatt 

til 2022.  

 

HMS 

Fravær: Sykefravær 4,6 % totalt, derav 1,4% egenmelding og sykemelding 

under 16 dager, 3,2 % er landtidssykemelding fordelt på to ansatte. 

I jobb har egen tillitsvalgt og eget verneombud. Det er gjennomført vernerunde. 

I jobb har en gjeldende IA-avtale med NAV. Det tilbys psykologbistand ved 

behov gjennom bedriftshelsetjenesten, én ansatt har benyttet tilbudet. 

 

Arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2019 og I jobbs handlingsplan med tiltak er fulgt 

opp.   

 

Sosiale tilstelninger for ansatte: Vårfest, felles middager i våre lokaler, samt mer 

uformelle «gå-ut-etter-jobb». 

 

 

Frivillige 
Normalt er det fire frivillige ved I jobb, men under pandemi har bare to frivillige 

bidratt.  
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Inntekter 
Det er solgt varer og tjenester for 5,7 mill ved I jobb i 2021, fordelt på hhv 

gateryddingstjenester 4,5 mill og verkstedprodukter 1,2 mill. Tilskuddene til I 

jobb totalt vært 6 mill, med hhv 3,1 mill fra Oslo kommune og 2,9 mill internt 

tilskudd fra Kirkens Bymisjon: 

 

 
 

 

Andelen egeninntjeneing har vært 49%: 

 

 
 

Gaver 

I jobb mottar gaver fra samarbeidspartnere: 

Inntekter 2021

Gaterydding Verksted Oslo kommune tilskudd Prosjektmidler Gaver Tilskudd SKBO
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• Frokostpakker 256’ 

• Gaver fra bedrifter og private givere 35’ 

Vedlegg 1 Rekrutteringsbrosjyre 
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Vedlegg 2 Regnskap 2021 
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Vedlegg 3 Nye produkter 
 

   

   

    


