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KORT OM 2016
I det foregående året har vi mer enn firedoblet omsetningen. Vi hadde ved nyttår 13 
ansatte med rusbakgrunn fast ansatt i 2,7 årsverk. Vi har betalt ut 591 000 kroner 
i lønn for godt utført arbeid til folk med rusbakgrunn. I tillegg til dette har vi utvidet 
hvilke typer avfall vi samler inn og lansert tjenesten «Lei en medarbeider».

Vi har god likviditet og fortsetter veksten inn i 2017. I år ligger vi an til å tjene 62 
% av pengene vi bruker selv. Vi satser på å bli 100 % økonomisk selvstendige mot 
slutten av 2020 og er i mellomtida svært takknemlig for de sosiale investeringene 
vi mottar fra FERD sosiale entreprenører, Arbeids- og velferdsdirektoratet, og 
Sheiblerstiftelsen.

Chris Klemmetvold
Daglig leder

HVA ER MEDARBEIDERNE?
Vi er en avfallsbedrift som bare ansetter tidligere rusavhengige.

Vi er et lite, ideelt selskap som starta med et kjøkkenskap fullt av glass- og 
metallemballasje. Nå har vi 14 fast ansatte med rusbakgrunn som jobber med å 
selge og levere fast abonnement på henting av pant, glass- og metallemballasje, 
tekstiler, og småelektronikk hjemme på trappa hos 640 husstander hver måned.

Vi rekrutterer folk rett fra rusbehandling, betaler ordinær lønn fra første dag og har 
mål om å drive bedriften i null uten å belaste NAV.

Metoden er enkelt og greit å gi mye tillitt og stort ansvar til mennesker som få tror 
på. Det er ingen motsetninng mellom det å bry seg og det å stille krav. Vi jobber for 
å kutte NAV-strengen så tidlig som mulig og tror at det er mulig å gjøre dette uten 
å belaste offentlige budsjetter.



Månedlig henting av 
småelektronikk, pant, glass- 
og metallemballasje fra døra, 

boden eller postkassa

Pris pr. måned:

 179,-

LETTVINT PRIVAT
Henting av pant, glass- 
og metallemballasje fra 

arbeidsplassen

To hentinger hver måned fra

739,-

LETTVINT BEDRIFT

VÅRE TJENESTER

Flytting, maling, sjauing, 
bæring, rydding, resepsjon, 

barnevakt, hagearbeid med mer.

fra kr.

349,-   
pr. time

LEI EN MEDARBEIDER

Les mer på www.medarbeiderne.no

Omsetning kr 892 695 Omsetning kr 103 843

Omsetning: kr 429 061

Med omsetning i 2016



EGEN BIL!

Med generøs støtte fra Scheiblerstiftelsen har vi i juni endelig 
fått oss vår helt egen bil. Marco reklame har dekorert bilen for 
oss.

I tillegg har stiftelsen bidratt med støtte til et nytt system for 
organisering av ruter, hentedatoer, kunder, kommunikasjon og 
navigasjon. Mesan AS utvikler kundesystemet vårt.



NøKKELTALL JANuAR 2017

• 590 faste privatkunder
• 14 faste bedriftskunder
• 14 ruter
• Omsatt tjenester for kr 1,42 millioner i 2016
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– Før var jeg en motarbeider hele 
tiden. Nå er jeg en medarbeider.

– Rudi

– Det var gjennom Medarbeiderne jeg 
fikk lyst til å jobbe igjen

– John



– Hadde jeg ikke hatt Medarbeiderne tror jeg at 
jeg hadde skeiet ut igjen. Det viktigste med jobben 
er at jeg føler meg normal og får mestringsfølelse.

Jonas



HVORDAN FuNGERER LETTVINT PRIVAT?

Kunden mottar tekstmelding med varsel dagen før henting. Henteplan og 
mer info finnes på www.medarbeiderne.no.

Kunden setter ut avfallet før rutegjennomføringen begynner. Seks ruter går 
på dagtid og ni ruter går på kveldstid. Kunden sorterer batterier og lyspærer 
for seg, pant for seg, glass- og metallemballasje for seg og småelektrisk for 
seg. Tekstiler leveres i egne poser fra Fretex.

De 640 kundene er fordelt på 15 ruter som vist på dekningskartet nederst.

Tjenesten koster 179,- og trekkes fra kundens bankkort hver måned.



Vi tar også imot juletrebelysning, 
strykejern, vaffeljern, vannkokere, 
stavmiksere kalkulatorer, fotoapparater, 
telefoner, brødristere, walkman, discman, 
MP3-spillere, røykvarslere, elektrisk 
verktøy, lommelykter og tilsvarende 
småelektrisk avfall som tar mindre plass 
enn en brødrister. 

Typiske ting vi dessverre ikke kan ta imot er plast, porselen, 
steintøy, ildfaste former, krystallglass, speil, drikkeglass, 
stekepanner og pyntegjenstander, badekar, verktøy, hvitevarer, 
gressklippere, brannslukningsapparat, mikrobølgeovner, 
hageprodukter, stereoanlegg, støvsugere, hvitevarer, TVer, 
stasjonære datamaskiner, bilbatterier og farlig avfall; herunder 
kjemikalier, spraybokser, maling, beis, lakk, lim, olje og 
whitesprit.



SOSIALE RESuLTATER
Måling av sosiale resultater er ikke bare lett. På den ene side ønsker vi bare å 
måle det som står oss nærmest og det vi vet vi kan påvirke. På den annen side har 
vi mislyktes hvis alle som har jobba for oss er i aktiv rus fire år etterpå. Vi styrer 
derfor virksomheten vår både etter hva vi gjør nå og hvordan det går med de som 
jobber for oss over tid.

Vi er i startgropa på måling av sosiale 
resultater, men er stolte av det vi har fått til 
så langt:

• 22 personer med rusbakgrunn har vært ansatt 
og 11 av disse er fortsatt ansatt

• av de 11 som ikke lenger jobber hos oss slutta 
to fordi de fikk annen jobb, tre på eget initiativ 
av andre grunner og fem pga. det vi antar er 
sprekk

• 13 medarbeidere er fast ansatt hos oss i dag og 
har tilsammen 2,67 årsverk som stillingsprosent

• vi har i 2017 budsjettert lønn for over 5 årsverk 
til folk som har slutta med rusmidler



«Medarbeiderne sendte flinke ungdommer 
som stod på så svetten rant helt til lageret vårt 

var rydda og tomt for skrot»
 

Frode Finsen 
Komplett Elektroinstallasjon

«Jeg kommer til å anbefale dere varmt til evt 
andre som spør, for det var en pålitelig, smart 

og god arbeidskraft!»
 

Janic Heen
Tøyen Unlimited

«Fikk hjelp til tunge løft og fjerning av gamle 
møbler av Medarbeiderne i dag. Sjeldent god 

service og hyggelige ansatte, anbefales!»
 

Trude Stenhammer
Privatkunde

«Fikk kjempe god hjelp. Effektive, hyggelige 
og tar ekstra oppdrag på sparket med ett smil»

 
Lin Ackema
Privatkunde

LEI EN MEDARBEIDER

Våren 2016 innså vi at vi hadde mange medarbeidere som ønsket å jobbe mer. Vi 
lanserte derfor tjenesten «Lei en medarbeider» og har levert oppdrag for 440 000. 
Vi har rydda kontorer og loft, malt gjerder og husvegger, stekt hamburgere, betjent 
resepsjon, vært julenisse på firmafest, planta trær og mye mer.

FREMOVER
Vekst, mer arbeid, overskudd og investering i flere arbeidsplasser

I løpet av 2017 skal vi nå 1000 faste privatabonnenter samtidig som vi gradvis 
øker stillingsprosenten for alle medarbeidere som ønsker det. Vi må investere i 
automatisering av prosesser som i dag tar lang tid på kontoret og automatisere 
betaling og dialog med kundene våre. I år skal vi betale ut lønn for 8000 rusfrie 
arbeidstimer.

Vi kommer til å invitere våre samarbeidspartnere til å investere i fortsatt vekst med 
sikte på at vi skal være økonomisk selvstendige i 2020. Ambisjonen er at vi fra 2020 
skal generere et overskudd som kan investeres i enda flere arbeidsplasser.

Vi håper alle kunder og samarbeidspartnere blir med oss videre!













ÅRSBERETNING 2016

Styreleder Stina Låstad Trond Vidar Sørensen

Medarbeiderne AS leverer 
abonnement på avfallstjenester til 
private husstander og bedrifter. 
Arbeidet utføres av tidligere 
rusavhengige med fast ansettelse. 

Virksomheten drives fra 
Haslevangen 14 i Oslo kommune og 
vi leverer avfallstjenester for kunder 
i hele Oslo og Lørenskog. Selskapet 
er i vekst og får stadig flere kunder.

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

Tre menn og to kvinner har deltatt i 
styrets arbeid i 2016. Det sittende 
styret består av to menn og en 
kvinne. Selskapet har primært 
mannlige ansatte og oppfordrer 
kvinner spesielt til å søke på nye 
stillinger.

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 tilbakehalgt rusavhengighet.

Da selskapet er ideelt er det ikke 
tatt ut utbytte, og det planlegges 
heller ikke. Årsregnskapet for 2016 
er satt opp under forutsetning av 
fortsatt drift. Styret mener det 
fremlagte årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av selskapets drift 
og stilling i 2016.

Oslo, 31. mars 2017.

Johan Christian Ursin-Holm



Medarbeiderne er et idéelt selskap:

• Ingen kan ta utbytte fra selskapet
• Alt overskudd skal tilfalle virksomheten og brukes i 

tråd med formålet
• Ved evt. oppløsning tilfaller alle eiendeler en 

tilsvarende idéell virksomhet

Lei av faktura?
Hvis du er fast kunde kan vi trekke avtalt beløp fra bankkortet ditt en 
gang i måneden eller en gang i året. Hvis du legger inn betalingskortet 
ditt på www.medarbeiderne.no/betaling slutter vi med fakturaer.

Husk at vi har begynt med tekstiler!
Nå kan du levere pant, glass- og metallemballasje, småelektronikk, 
batterier, lyspærer, lysrør og tekstiler. Rene og tørre tekstiler leveres til 
Fretex som gir klær og filler nytt liv!

Vi ønsker oss klager!
Selvfølgelig ønsker vi oss positiv respons vi kan viderebringe til 
medarbeiderne våre, men det er klager og konstruktiv kritikk som gir oss 
mulighet til å forbedre oss. 

Del gjerne din tilbakemelding på www.medarbeiderne.no/respons.



Tusen takk til dere som hjelper oss på veien!

Stiftelsen Scheibler

Fire ganger i året har vi fullmånesamling hvor vi reiser på tur, 
bygger fellesskap og jobber med videreutvikling av selskapet. På 
fullmånesamling i februar 2017 gjennomførte vi en prosess med 
avstemning som førte til følgende visjon og verdier.  
Vår visjon
Vår visjon er å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli 
ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer.

Våre verdier



Takk for jobben!

Vi ansetter ikke folk for å levere tjenester.
Vi leverer tjenester for å ansette folk.

www.medarbeiderne.no

Takk til Arne, Atle, Camilla, Christian D, Christian UH, Christopher, Connie, 
Eivind, Erlend, Espen, Frank, Fredrik, Habtom, Ismaiel, Ivar, John, Jørgen, 
Julian, Kim, Makahil, Marco, Marielle, Martin, Melisa, Nico, Olav, Olvar, Per 
Anders, Piotr, Ragnhild, Rajeh, Robert, Rudi, Rune, Sander, Silje, Steinar, Stina, 
Svein, Thomas, Torbjørn, Trond, Ulla, Wenche, William, Zeba, alle de 640 
privatkundene, alle som har leid medarbeidere og de 15 bedriftskundene våre.


