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Medarbeiderne er ikke et tiltak. 
Vi er en bærekraftig arbeidsplass.

Vi starta i 2011 med en naiv idé om 
at folk kunne jobbe seg rusfri. Det ble 
til en bedrift hvor vi bare ansetter folk 
som har slitt med rus eller alkohol og 
klart å slutte.

Vi har bevist at det å gi en sjanse 
til noen sliter med å få adgang til 
arbeidsmarkedet kan lønne seg.

Helt fra oppstarten har ambisjonen 
vært å ikke være avhengig av tilskudd 
og gaver, men heller tjene penga våre 
sjøl.

Vi betaler helt vanlig lønn fra første 
dag og tror noe av det viktigste med å 
ha jobb er å føle seg nyttig. 

I tjenesteområdene Flytt & Sjau og 
Renvasking leverer vi profesjonelle 
renholdstjenester og flyttetjenester, 
vaktmesterassistenter med mer til 
eiendomsbransjen. Vi har knytta til oss 
flere storkunder som er kjempefornøyd 
med innsatsen vår.

Hva er dette for slags tiltak?



På kundelista vår er både 
privatpersoner og eiendomsaktører og 
andre større selskap som ser at folk 
med rusbakgrunn kan gjøre en like så 
god jobb som alle andre. Når rusen 
er en del av fortida lar vi fortid være 
fortid.

Vi leverer også en en lettvint 
kildesorteringstjeneste med 
månedlig henting av avfall til over 
3000 husstander i Stor-Oslo. I 
alle avdelinger er det folk med 
rusbakgrunn som gjør jobben.

Mange av våre trofaste 
medarbedeidere har levd et liv inn 
og ut av rus, rusbehandling og 
tiltaksplasser i over 10 og 20 år før 
de fikk arbeidskontrakt hos oss.

Noen spør hvordan vi får folk 
med rusbakgrunn til å komme på 
jobb?

Svaret er overraskende enkelt:

Det starter med å gi folk jobb.



I 2019 har Medarbeidernes 
salgsinntekter økt med 116 % fra 
2018. Det betyr at vi har utført 
mer enn dobbelt så mange rusfrie 
arbeidstimer som i 2018. 

Våre 35 medarbeidere med 
rusbakgrunn har lagt ned tilsammen 
28 000 arbeidstimer og fått over 5 
millioner kroner i lønn.

Noen tror at NAV finansierer oss, 
men sannheten er motsatt. I 2019 
har Medarbeiderne bidratt med over 4 
millioner kroner i skatter og avgifter1.

Kort om 2019

Medarbeiderne har i 2019 betalt inn kr 1 409 695 i personskatt, 1 788 458 i netto merverdiavgift 
og 878 988 i arbeidsgiveravgift. Totalt er bidraget vårt til fellesskapet på kr 4 077 141. Kostnader 
til reduserte trygdeutbetalinger og utbetaling av arbeidsavklaringspenger, rusbehandling og 
kriminalitetsforebygging er ikke medregnet.

Tallene er bekreftet av SLM revisjon.

Lønnsmidler til mennesker med 
rusbakgrunn, i millioner kroner



Vi henter nå emballasje av glass og 
metall og mye mer hos mer enn 3000 
husstander og har utført 447 oppdrag 
med flytting og sjauing. 

Vi mener at jobb er bedre enn tiltak og 
at det å faktisk få en jobb hvor man er 
den viktigste ressursen utgjør en stor 
forskjell for mange med rusbakgrunn

Vi leverer profesjonelle tjenester til 
både privatpersoner, bedrifter og 
offentlige institusjoner og er stolte av 
å være rusfri og jobbe!

11. februar 2020

Chris Klemmetvold
Gründer og daglig leder



Fra et opprinnelig budsjett på 1 
million, oppjustert til 1,9 har vi kjørt på 
med ny lastebil og fast ansatt sjåfør og 
fått mange faste kunder. Vi har omsatt 
flyttetjenester og sjauing for 3,5 
millioner kroner i 2019.

Vi har gjort 447 oppdrag som er 
alt fra løpende utvendig rydding av 
eiendommer til flytting av et enkelt 
kjøleskap.

Vi har hatt store kontorfluttinger, 
rydding av dødsbo, plukking av 
murstein, riving av vegger, flytting av 
enebolig og mye mer. 

Vi regner med fortsatt vekst i levering 
av flytte- og sjauetjenester i 2020.

Sjekk priser og be om tilbud på 
www.flyttogsjau.no

Flinke folk med arbeidshansker

399,-
pr. time + mva.





Vi har i 2019 økt fra 2000 til over 
3000 abonnenter fordelt på over 60 
ruter og omsatt abonnement for 5,2 
millioner kroner.

Vi har nå gått til innkjøp av vår tredje 
(MSRM) Mercedes Sprinter rullende 
minigjenbruksstasjon for å legge til 
rette for å vokse til 4500 abonnenter i 
løpet av 2020.

Sjekk om vi kan hente hos deg på 
www.medarbeiderne.no

Enklere kildesortering!

249,-
pr. måned.

EN TJENESTE FRA



1 2 3

Vi sender SMS
 

«Hei! Husk at vi henter 
avfall i morra!»

Du setter ut
 

På trappa eller et 
annet sted vi avtaler

Vi henter
 

Alt avfallet hentes 
neste dag

249,-
pr. måned.





Det er noe herk å gå til returpunktet for emballasje av glass 
og metall. Det hoper seg opp. Tekstiler, småelektronikk og 
lyspærer  blir liggende i en skuff. Og hvor i all verden leverer man 
kaffekapsler?

Med Medarbeidernes tjeneste henting hjemme legger du alt i 
boksen, også hentes det uten at du trenger å tenke på det på en 
fast dato hver måned.

I 2019 har vi tatt inn over 166 tonn glass- og metallemballasje.

Enklere kildesortering for over 3000 husstander





Fra våren 2020 leverer vi 
flyttevask, fast kontorvask, 
fredagsvask og mye mer.

Vi tar oppdraget!

www.renvasking.no

EN TJENESTE FRA



Våre 35 medarbeidere med 
rusbakgrunn har lagt ned 
tilsammen 28 000 arbeidstimer (15 
årsverk) og fått over 5,3 millioner 
kroner i lønn. 
 
Syv av de ansatte med 
rusbakgrunn har 100 % stilling. 
Det betyr at de ikke lenger mottar 
arbeidsavklaringspenger eller 
trygdeytelser.

Vi jobber kontinuerlig med helse, 
miljø og sikkerhet. Gjennomsnitt 
fra tre anonyme trivselsmålinger 
gjennom året viste et snitt på 4.9 
på en skala fra 1-6.

Sosiale resultater 2019

På neste side kan du lese om 
Bjørn Daniel. Hans historie er 
en av mange historier vi har om 
medarbeidere som har vært «i 
systemet» og prøvd forskjellige 
tiltak i lang tid før de fikk ordinær 
jobb hos oss.

I 2020 skal vi bygge flere faste 
arbeidsplasser og større stillinger 
for flere medarbeidere.



Miljørapport 2019

Medarbeiderne avlaster de 
kommunale innsamlingsordningene.

Vi anslår å ha samla innn omlag 166 tonn 
emballasje av glass og metall, 674 kilo 
småbatterier, 232 kilo lyspærer, 4,3 tonn 
kaffekapsler, 27 tonn elektrisk avfall og 
824 lysrør. Vi har returnert pant for 893 
000 kroner.

34 tonn tekstiler levert til Fretex sparer 
miljøet for 17 000 liter kjemikalier, 374 
tonn co2

 og 85 millioner liter vann.

Flytt & Sjau har kildesortert 14 tonn 
hageavfall, 4,8 tonn ubehandla treverk, 
22,6 tonn overflatebehandlet treverk, 3,5 
tonn papp og papir, 6,8 tonn jern, 5,8 tonn 
elektrisk avfall, 2,6 tonn gips og 3,7 tonn 
tungmasser.

Totalt har vi tatt inn 314 tonn avfall.



Bjørn Daniel (40) rusa seg 
hver dag og «gikk på NAV» i 
23 år. I 2017 fikk han trygd.

Sommeren 2019 ble han 
ansatt i Medarbeiderne. 



I dag har Bjørn Daniel 40 % 
stilling som sjåfør. Han føler 
mestring og trives godt.

Nå ønsker han å kvitte seg 
helt med trygda.





Selskapets arbeidsmuljøutvalg 
har avholdt fem møter i 2019 
og selskapet tar helse, miljø og 
sikkerhet på alvor. Selskapet har 
hatt én enkelt rapporteringspliktig 
hendelse i 2019 og det er iverksatt 
tiltak i etterkant av denne.

Selskapet har en omsetning i 2019 
på 10,5 millioner og et overskudd på 
1,1 million kroner inklusive gaver.

Da selskapet er ideelt er det ikke 
tatt ut utbytte, og det planlegges 
heller ikke. Overskuddet investeres i 
å bygge flere rusfrie arbeidsplasser. 

Årsregnskapet for 2019 er satt 
opp under forutsetning av fortsatt 
drift. Styret mener det fremlagte 
årsregnskapet gir et rettvisende 
bilde av selskapets drift og stilling i 
2019.

Virksomheten drives fra Ensjøveien 
3 i Oslo kommune.

Oslo, 11. februar 2020

Medarbeiderne leverer abonnement 
på avfallstjenester til private 
husstander og bedrifter, samt  
flyttetjenester og avfallskjøring. 
Arbeidet utføres av tidligere 
rusavhengige med fast ansettelse.

Bedriften har et godt arbeidsmiljø 
og moderat sykefravær. Bedriftens 
virksomhet medfører ikke 
miljøforurensning av betydning.

Selskapets styre består av tre menn 
og to kvinner. Selskapet har tidligere 
primært hatt mannlige ansatte men 
har nå åtte kvinner blant de ansatte.

Bedriften har ingen ansatte med 
nedsatt funksjonsevne, men vil ved 
behov tilpasse arbeidsforholdene 
slik at også personer med nedsatt 
funksjonsevne kan ta arbeid i 
bedriften.

Bedriften diskriminerer ikke på 
bakgrunn av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, 
språk, religion eller livssyn, men 
diskriminerer positivt i den forstand 
at vi primært rekrutterer mennesker 
med tilbakelagt rusavhengighet.

Johan Christian Ursin-Holm 
Styremedlem

Ane-Kristine Jacobsen 
Styremedlem

Chris Klemmetvold 
Daglig leder

Styreleder Stina Låstad 
Styreleder

Trond Vidar Sørensen 
Styremedlem

Styrets årsmelding 2019

Thomas Doull 
Styremedlem



Medarbeiderne AS

Resultatregnskap

Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 9 083 193 4 326 135
Annen driftsinntekt 1 1 446 040 1 649 963
Sum driftsinntekter 10 529 233 5 976 098
Driftskostnader
Varekostnad 127 285 160 594
Lønnskostnad 2 6 952 142 3 445 881
Avskrivning på varige driftsmidler 3 224 507 144 819
Annen driftskostnad 2 2 106 103 1 387 582
Sum driftskostnader 9 410 037 5 138 876
DRIFTSRESULTAT 1 119 196 837 222

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 15 839 6 342
Annen finansinntekt 0 4 282
Sum finansinntekter 15 839 10 624
Finanskostnader
Annen rentekostnad 1 311 (5 334)
Sum finanskostnader 1 311 (5 334)
NETTO FINANSPOSTER 14 528 15 957

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 133 724 853 180

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 1 133 724 853 180

ÅRSRESULTAT 1 133 724 853 180

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 7 1 133 724 853 180
SUM OVERF. OG DISP. 1 133 724 853 180

Årsregnskap for Medarbeiderne AS Organisasjonsnr. 997991591

Resultatregnskap 2019

Årsregnskapet er utarbeidet av:
Intunor Smb AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Haslevangen 15, 0579 OSLO
Organisasjonsnr. 919074213



Medarbeiderne AS

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 3 215 083 93 375
Sum immaterielle eiendeler 215 083 93 375
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 674 088 595 973
Sum varige driftsmidler 674 088 595 973
SUM ANLEGGSMIDLER 889 171 689 348
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 4 459 871 248 788
Andre kortsiktige fordringer 486 223 229 509
Sum fordringer 946 094 478 296
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 4 143 024 2 714 048
SUM OMLØPSMIDLER 5 089 118 3 192 345
SUM EIENDELER 5 978 289 3 881 693

Årsregnskap for Medarbeiderne AS Organisasjonsnr. 997991591

Balanse pr. 31.12.2019

Revisjon er utført av:
SLM revisjon AS
Statsautorisert revisor
Skedsmogata 3A , 2000 Lillestrøm
Organisasjonsnr. 972 412 112

2011
(vår)

2 Pantere
38 abonnenter

2012
(høst)

8 pantere
80 abonnenter

2012
(høst)

2 pantere
180 abonnenter

2014
(vår)

6 frivillige
19 abonnenter



Medarbeiderne AS

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 6,7 30 000 30 000
Annen innskutt egenkapital 7 (10 000) (10 000)
Sum innskutt egenkapital 20 000 20 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 7 3 728 643 2 594 919
Sum opptjent egenkapital 3 728 643 2 594 919
SUM EGENKAPITAL 3 748 643 2 614 919

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 117 695 251 002
Skyldig offentlige avgifter 715 223 367 743
Annen kortsiktig gjeld 1 396 728 648 028
SUM KORTSIKTIG GJELD 2 229 646 1 266 774
SUM GJELD 2 229 646 1 266 774
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 978 289 3 881 693

Oslo, 11.februar 2020
I styret for Medarbeiderne AS

Styreleder Stina Låstad
Styreleder

Trond Vidar Sørensen
Styremdlem

Johan Christian Ursin-Holm
Styremedlem

Ane-Kristine Jacobsen
Styremedlem

Chris Klemmetvold
Daglig leder

Thomas Doull
Styremedlem

Årsregnskap for Medarbeiderne AS Organisasjonsnr. 997991591

Balanse pr. 31.12.2019Balanse pr. 31.12.2019



Medarbeiderne AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sm å foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de
leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
forøvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3
år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i
takt med driftsmidlet.

Skatt
Selskapet har ikke erverv til formål, og er et skattefritt selskap. Alt overskudd tilfaller bedriften, og det
utbetales ikke utbytte. Ved avvikling skal evt overskytende overføres lignende veldedig formål.

Noter for Medarbeiderne AS Organisasjonsnr. 997991591

Noter 2019

2014
(sommer)

6 frivillige
30 abonnenter

2015
(høst)

5 medarbeidere
231 abonnenter

2016
(vår)

10 medarbeidere
428 abonnenter

Noter 2019



Medarbeiderne AS

Noter 2019

Note 1 - Spesifikasjon av inntekter som ikke stammer fra egen salgsaktivitet
Sosial investering fra Ferd Sosiale Entrepenører 1 300 000
Støtte fra Ferd Sosiale Entrepenører til studietur 50 000
Tippemidler fra grasrotandelen 21 044
Gave fra Norsk Gjenvinning AS i forbindelse med Avfall Norges årskonferanse 10 000
Støtte fra Franzefoss Gjennvinning AS til studietur 25 000
Andre mindre gaver fra kunder til vipps nummer 51 54 35 eller Medarbeidernes konto 14 106
Totalt 1 420 350

I 2019 dekker Medarbeidernes egne driftsinntekter (unntatt gaver) på kr 9 108 883, 97% av kostnadene på
kr 9 410 037.

Hvis man ikke regner med gavene som er spesifisert ovenfor er driftsunderskuddet på kr 301 154 (3,3 %).

Note 2 - Lønnskostnad

I år I fjor
Lønn 5 468 955 2 700 147
Arbeidsgiveravgift 790 561 388 761
Pensjonskostnader 130 233 53 561
Andre lønnsrelaterte ytelser 562 393 303 413
Totalt 6 952 142 3 445 881

Ved årsskiftet har selskapet 42 ansatte.

Daglig leder har mottatt lønn på totalt kr. 611 262,-. Andre ytelser til daglig leder utgjør
9 493,-.

Det har ikke vært utbetalt styrehonorar eller andre godtgjørelser til styret gjennom 2019.
Det foreligger ingen avtaler eller forpliktelser om å gi daglig leder eller noen av styrets medlemer
særskilte vederlag ved eventuell opphør eller endring av ansettelsesforholdet. Det finnes videre
ingen avtaler om bonuser, opsjoner eller lignende til fordel for daglig leder eller styret.

Selskapet har avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte.
Ordningen er i overensstemmelse med kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet er revisjonspliktig og har i 2019 hatt kostnader til revisjon på 29 900,-.

Noter for Medarbeiderne AS Organisasjonsnr. 997991591

Noter 2019



Medarbeiderne AS

Noter 2019

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Konsesjoner, Driftsløsøre, Sum
patenter, lisenser inventar, verktøy,

o.l. kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 210 000 770 006 980 006
+ Tilgang 185 330 239 000 424 330
- Avgang 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 395 330 1 009 006 1 404 336

Akk. av/nedskr. pr 1/1 116 625 174 033 290 658
+ Ordinære avskrivninger 63 622 160 885 224 507
+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0
- Tilbakeført avskrivning 0 0 0
+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 180 247 334 918 515 165

Balanseført verdi pr 31/12 215 083 674 088 889 171

Prosentsats for ord.avskr 20-20 20-33

Note 4 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende. Tapsavsetningen på 50 000,- er ment for å dekke inn eventuelle
tap på fordringer som er mer enn 180 dager gamle.

Spesifikasjon kundefordringer 2019 2018
Kundefordringer til pålydende 509 871 278 788
Opptjent ikke fakturert
driftsinntekt

0 0

Avsatt til dekning av usikre
fordringer

-50 000 -30 000

Netto oppført kunefordringer 459 871 248 788

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av selskapets midler er kr. 242 247,- bundne skattetrekksmidler, øvrige midler disponerer selskapet fritt.
Selskapet oppfyller dermed kravet om avsatte midler for å dekke skattetrekksforpliktelsen.

Noter for Medarbeiderne AS Organisasjonsnr. 997991591

Noter 2019



Medarbeiderne AS

Noter 2019

Note 6 - Aksjekapital
Foretaket har 30 aksjer, pålydende kr 1 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr. 30 000.

Foretakets aksjer er fordelt på èn aksjeklasse
Aksjeklasse Antall aksjer Aksjekapital

Ordinære 30 30 000
Sum 30 30 000

Aksjonærens navn Antall aksjer Eierandel
Chris Klemmetvold 15 50%
Stina Låstad 15 50%
Sum 30 100%

Note 7 - Annen innskutt egenkapital
Aksjekapital / Annen Sum

selskapskapital egenkapital egenkapital
Pr 1.1. 30 000 2 584 919 2 614 919
#Tilført fra årsresultat 1 133 724 1 133 724
#Anvendt til årsresultat 0 0
#Andre transaksjoner: 0 0 0

Pr 31.12. 30 000 3 718 643 3 748 643

Noter for Medarbeiderne AS Organisasjonsnr. 997991591

Noter 2019

2018
(vår)

13 medarbeidere
1132 kunder

2019
(vår)

14 medarbeidere
2000 abonnenter

2019
(høst)

35 medarbeidere
3000 abonnenter



Jeg tillater meg å stjele litt plass 
på siste side i årsrapporten til å si 
noen ord. Det er nå nøyaktig 9 år 
siden jeg fikk idéen om å lage en 
abonnementstjeneste for henting 
av emballasje og gi folk med hull i 
CVen en sjanse. 

Det har vært en reise hvor jeg har 
lært mye om meg selv, om rus, om 
mennesker og ledelse. Jeg har hatt 
fantastiske kolleger og morsomme 
arbeidsoppgaver hver eneste dag. 

Når jeg nå takker av er det for 
å overlate roret til noen som 
er bedre skikket til å gjøre 
Medarbeiderne til en trygg og 
stabil arbeidsplass med høy trivsel 
hos alle ansatte.

Jeg er stolt av det jeg har vært 
med på å skape. Tusen takk til 
alle kolleger, styremedlemmer og 
samarbeidspartnere og spesielt 
FERD sosiale entreprenører som 
har gjort dette mulig.

Dere blir ikke kvitt meg.

Oslo 11. februar 2020

Noen avsluttende ord

Chris Klemmetvold
Gründer og avtroppende 
daglig leder



Tusen takk for 
jobben!

Følg hverdagen vår


