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Hvem vi er

Vi er bygd på Kirkens Bymisjons visjoner, 
verdier og menneskesyn. Vi arbeider 
daglig for at mennesker i byen skal 
erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Vårt mål er at den enkelte arbeider 
skal oppleve mestring og økt selvfølelse 
gjennom arbeid. Middelet for å nå målet 
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er å selge tjenester som gaterydding 
og egenproduserte varer. Vi driver som 
sosiale entreprenører, og det at noen 
kjøper våre tjenester og produkter 
forsterker arbeidernes opplevelse av 
egenverdi utover det å arbeide.

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. 
Vi erfarer at det å arbeide forandrer 
folks syn på mennesker som sliter, og 
deres syn på seg selv.

Lønn som fortjent har i løpet av 2018 skiftet navn, og heter nå I jobb, Oslo. 
Vi er fremdeles det samme lavterskel arbeidstilbudet, og tilbyr jobb som et alternativ til rus.



2

Våre arbeidere rydder store 
deler av Oslo sentrum, 
Majorstua og Sporveienes 
perronger. De lager stjerner og 
engler på glassverkstedet og 
binder inn bøker og lager kort 
og konvolutter på tapetverk-
stedet. Vi ser at vi oppnår vårt 
sosiale mål – at den enkelte 
opplever økt mestring og liker 
seg selv bedre. Vi ser også at de 
fleste av våre arbeidere har stor 
forståelse for, og kunnskap om 
vår  forretningsdrift.

I 2018 var det 186 ulike mennesker 
innom for å jobbe , og mange av dem 
kom 2 – 4 dager hver uke. I 2018 har 
vi fått 34 nye arbeidere. De rutinerte 
arbeiderne, som har god kjennskap 
til regler, rutiner og drift, lærer raskt 
opp de nyankomne. Staben har fokus 
på å skape gode relasjoner med det 
enkelte menneske, og alle skal oppleve 
å bli sett. De ansatte motiverer og 
korrigerer hver enkelt arbeider for å øke 
arbeiderens kompetanse og mulighet for 
mestring. Arbeiderne er godt kjent 
med sosialt entreprenørskap, og vet 
at vi må levere kvalitet når vi selger 
ryddetjenester og produkter for å 
få inntekt. Flere arbeidere uttaler 
jevnlig at de er stolte av jobben sin. 

Vi ser at våre langsiktige avtaler 
på gaterydding også skaper 
gode relasjoner til bedriftene som 
kjøper tjenesten. Flere av dem 
kjøper både gateryddetjenester og 
produkter som brukes som gaver i 
ulike sammenhenger. Kunnskap om 
samarbeidet med oss brer seg til 
de ansatte, og dette ser ut til å skape et 
ekstra samhold internt i bedriftene.
Vi har hatt en økning i inntekt på 
gaterydding i 2018, noe som er et 
resultat av langvarig og målrettet 
arbeid for å styrke økonomien for I 
jobb, Oslo. Dette er også gjort for at 
inntekt fra gaterydding skal «bære» de 

mer økonomisk sårbare verkstedene, 
som ikke har langsiktige kontrakter. På 
verkstedene tjente vi mindre i 2018 enn 
året før. 
Årsaker til dette kan bl.a. være at 
avdelingsleder, som også jobber med 
salg, var i permisjon i 4 måneder. 
I samme periode var også salgs – 
og markedsansvarlig sykemeldt i 3 
måneder. I tillegg måtte lokalene 
stenges på grunn av ekstraordinære 
forhold i lokalene. 
Merarbeidet dette medførte gjorde at 
de ansatte ikke kunne ha det samme 
fokus på salg og markedsføring som 
ved normal drift. 

Etter flere års drift som sosiale 
entreprenører erfarer vi at det er en 
annen ro og struktur enn tidligere. Det er 
lite konflikter, arbeiderne er glade for å 
komme på jobb, og de utfører jobbene 
på en god måte. De har eierskap til 
arbeidet, og utfører kvalitetsmessig god 

jobb både ved ryddetjenester og ved 
produksjon av produkter. Det er et godt 
samarbeidsklima og mye arbeidsglede. 
Det å arbeide medfører også mindre 
rusing – som igjen fører til redusert bruk 
av offentlige helsetjenester, rettsvesen 
m.m. Dette fører til store besparelser 
for samfunnet. Vi erfarer også at flere 
klarer å skaffe seg bolig, få kontakt med 
familie og venner, og noen klarer å bli 
helt rusfrie. Det er mange fordeler med 
å drive som sosiale entreprenører, men 
det viktigste er at det er en god metode 
for dem tilbudet gjelder. På denne 
måten kan vi tilby mange mennesker 
jobb.

Gode ansatte er en viktig ressurs for 
at dette skal fungere. De ansatte har 
jobbet sammen over flere år, og er 
gode kollegaer. Det å ha en stab 
som har felles mål, utfører jobben 
i henhold til målet og er gode på 
relasjonsarbeid, grensesetting og 
motivering, er en forutsetning for en 
smidig drift. Dette gir klare og trygge 
rammer for våre arbeidere, og de får 
muligheten til å mestre.

Vi jobber med mennesker som 
er svært sårbare og har store 
utfordringer i livet. Hvordan det 
enkelte menneske som kommer på 

jobb blir møtt av ansatte kan være 
avgjørende for dem, også for om de 
kommer tilbake eller ikke. Arbeiderne 
og ansatte jobber sammen om å drive 
I jobb, Oslo på en god måte. Dette har 
ført til en god daglig drift som også er 
økonomisk bærekraftig.

Hva vi gjør

•Ved utgangen av 2018 kunne vi 
tilby 182 jobber pr. uke.

•186 forskjellige personer har vært 
innom og arbeidet. 

•20 nasjonaliteter er representert 
blandt arbeiderne, hjemmehørende 
i Oslo. 

•29 692 arbeidstimer er utført i løpet 
av året, tilsvarende 15 årsverk.



Gaterydding

3

Vi rydder Oslos sentrale gater 
og Sporveiens perronger og 
endestasjoner.

Vi selger tjenester som gate- og perron-
grydding, samt rydding av Sporveiens 
vogner på tre av deres endestasjoner. 
Dette er vår grunnstein. Det er her vi har 
flest jobber og den største inntekten. 
Ved utgangen av 2018 hadde vi 143 
jobber per uke. 

Det skrives ettårskontrakter med de 
enkelte kundene. Dette gir forutsigbarhet 
og stabilitet både økonomisk og med 
hensyn til antall jobber vi kan tilby. 

Arbeiderne tilbys jobb fire dager i uka, 
fire timer pr. dag. Det er frivillig oppmø-
te, og det blir trekning dersom det møter 
flere enn vi har oppdrag til. 
Hver rute har alltid med 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 relasjo-
ner og for å bistå gruppeledere om det 
skulle oppstå noen utfordringer. 

Antall jobber som tilbys er avhengig av 
hvor mange oppdrag vi har den enkelte 
dag. Rekruttering av arbeidere skjer 
gjennom «ryktebørsen». 
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Tapeten ble opprettet i 2014 som 
et arbeidstilbud for menn og 
kvinner som av ulike årsaker ikke 
kan rydde gater og perronger. 

Det er plass til ni arbeidere tre ganger 
i uka, og det er både godt oppmøte 
og lite frafall. Vi bruker tapet vi får fra 
interiørbutikker og tapetleverandører, 
tapet som ellers ville blitt kastet. Av dette 
lager vi håndlagede, unike produkter 
som vi selger.
Tapeten er et viktig arbeidstilbud 
for mennesker som ellers har få 
faste holdepunkt i livet. Noen av 
arbeiderne sier at jobben på Tapeten 
er livsnødvendig, og at den reduserer 
både rusforbruk og isolasjon da de ikke 
lengre klarer å arbeide på gaterydding.
De siste tre år har vi hatt tilskudd fra 
Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
Kavlifondet. Dette har gitt oss kapasitet 
til å stabilisere driften og gode rutiner, 
samt til å gi arbeiderne grundig 
opplæring. Dette har igjen gjort tilbudet 
mer bærekraftig. 

I samarbeid med arbeiderne og med 
bedrifter vi har hatt kontakt med, er det 
utviklet flere nye produkter av tapet. 
Innbundne notatbøker i ulike varianter, 
hyttebøker, bokmerker, kremmerhus, 
mapper og navnelapper til konferanser, 
gaveposer, kort og konvolutter. Vi 
har redesignet og forenklet noen 
eksisterende produkter, samt utviklet 
noen helt nye. Og med flere produkter 
sikrer vi også jobb til mennesker med 
ulikt ferdighetsnivå.

Tapetverkstedet er forbeholdt dem 
som har jobbet lenge på I jobb, Oslo, 
og tilbakemeldinger fra arbeidere på 
gaterydding er at det gir en trygghet at 
det finnes en jobb på Tapeten da de 
ikke lenger klarer gaterydding.

Tapetverkstedet 



Glassverkstedet
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Glassverkstedet er et tilbud 
utelukkende for kvinner. 
Glassverkstedet startet opp i 2007, 
og i mange år ble det kun produsert 
glassengler her. Fra 2016 startet vi en 
endringsprosess. Sammen med kvinnene 
på verkstedet ble det utviklet en 
stjerne i glass. Den ble en stor suksess, 
og produktutvikling sammen med 
arbeiderne er nå blitt en integrert del 
av arbeidshverdagen. I løpet av de siste 
årene har vi utviklet og lansert blant 
annet iskrystaller, snøfnugg og hjerter 
laget av glass.

Produktutvikling
Samarbeid om produktutvikling er en 
viktig del av sosialt entreprenørskap, og 
vi erfarer at det fremmer kreativiteten 
og arbeidsgleden. Dessuten øker det 
eierforholdet til det som blir laget 
– og senere solgt. Arbeiderne tar 
helhjertet ansvar for arbeidet og går 
inn for oppgaven med å sikre egen 
arbeidsplass.

Vi satser i størst mulig grad på 
resirkulering. Det meste av glasset 
vi bruker er restglass fra lokale 
glassmestre, men vi kjøper også glass 
når vi må. 
Årets nykommer er juletrepynten 
Nisseluer, som solgte formidable 1544 
pakker a’ kr 150 på fire måneder. 
Vi kunne solgt mer, men hadde ikke 
kapasitet til å dekke etterspørselen i 
nettbutikken eller over disk. Dette lover 
godt for 2019, og vi har da som mål å 
styrke salget slik at vi kan øke antallet 
arbeidere til 16, som er det antallet vi 
har fysisk plass til på verkstedet. 
 
På grunn av sviktende salg våren 
2018 har vi hatt inntaksstopp på 
Glassverkstedet. 
Senhøsten 2018 åpnet vi opp for å 
tilby flere kvinner jobb igjen, og ved 
utgangen av året var det syv kvinner i 
arbeid på glassverkstedet, tre dager i 
uka. 

Renhold
De som jobber på verkstedene kan søke om vaskejobb hos I jobb, Oslo, og denne 
jobben går på omgang som ekstrajobber. 
Dette skaper et ekstra eierskap til arbeidsplassen, og vi ser at alle setter pris på 
at det er ryddig rundt seg. Vi er ganske stolte av at lokalene våre til enhver tid er 
skinnende rene, og det er selvfølgelig med på å skape et godt arbeidsmiljø. 



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

Arbeidsdyktighet
Det er ikke krav om rusfrihet når man 
møter på jobb, men det er ikke tillatt å 
ruse seg på arbeidsplassen. Kravet er at 
den enkelte må utføre en god jobb, og 
ikke være til fare for seg selv eller andre 
ved å være for rusa eller abstinent. 
De fleste kjenner reglene godt og 
forholder seg til dem. Dette har det tatt 
noen år å innarbeide, og vi er stolte over 
at vi har lykkes med dette. 
I 2018 ble det gitt 15 muntlige advarsler, 

7 skriftlige og 15 utestengelser (à 14 
dager) pga. regelbrudd. Vi anser dette 
som et lavt tall utfra hvilke utfordringer 
målgruppa vår har. 

Rekruttering
Rekrutteringen av nye arbeidere skjer 
gjennom “ryktebørsen”. Gjennom 
oppmøte eller telefon kan man avtale 
en inntakssamtale. Hvis man har en 
rusutfordring, og dermed er i målgruppa, 
kan man møte på jobb første arbeidsdag 
etterpå. Det kreves selvfølgelig at man 
har arbeids- og oppholdstillatelse, samt 
norsk personnummer/DI-nummer, for å 
jobbe ved I jobb, Oslo.
På inntakssamtalen gjør vi en kort 
kartlegging av rushistorikk, tidligere 
arbeidserfaring og utdanning, og 
forsøker å danne oss et bilde av 
personens situasjon. Utover dette legger 
vi oss ikke opp i hver enkeltes livsførsel. 

Arbeidsfellesskap og mestring 
Vi fokuserer på at den enkelte skal 
oppleve et arbeidsfellesskap og 
mestring. Vi tror fravær av forventninger 
om endret livssituasjon reduserer presset 
på den enkelte, og gjør at det blir 
lettere for dem å bruke arbeidstilbudet. 
Likevel ser vi at det å jobbe for mange 
fører til redusert rusinntak etterhvert, og 
noen ganger til et ønske om å bli rusfri. 
Redusert rus og mer stabil hverdag og 
inntekt bidrar til bedre helse og redusert 
kriminalitet for den enkelte.

•Vi har 819 registrerte arbeidere 
totalt, av disse er 42 nye i 2018. 

•I løpet av 2018 har vi hatt 51 
inntakssamtaler. Kun 9 personer 
kom ikke tilbake for å arbeide. 



Faglig 
innhold & 
sosiale 
tilbud

I jobb, Oslo er et lavterskel 
arbeidstilbud som jobber 
som sosial entreprenør med 
Kirkens Bymisjons verdier og 
sosialfaglige metoder integrert i 
driften. 

Dette innebærer blant annet en 
utstrakt bruk av medvirkning. De siste 
årene har arbeidernes innflytelse 
på arbeidet og arbeidsplassen 
blitt integrert i driften, som metode. 
Samarbeidet med de ansatte gjør at 
tilbudet blir mer bærekraftig. Kanaler 
for involvering er blant annet jevnlige 
allmøter, morgenmøter ved behov, samt 
innarbeidet arbeiderutvalg som jevnlig 
møter representant for de ansatte. 

Det avholdes gruppeledermøter og 
møter på verkstedene hver sjette uke. 
På disse møtene tar arbeiderne opp 
det de måtte ønske, og gir og får 
tilbakemeldinger. Brukerundersøkelse 
skulle vært gjennomført i år, men ble 
av kapasitetsgrunner utsatt til 2019 (sist 
utført i 2016).

Kirkens Bymisjons verdier, samt 
sosialfaglige metoder som 
relasjonsbygging, respekt og at den 
enkelte skal oppleve å bli sett, er 
integrert i daglig drift. 

Vi etterstreber å møte alle vennlig 
og med respekt, og det er like regler 
for alle. Reglene bidrar til trygghet 
og forutsigbarhet, og det fremmer 
mulighet for å skape gode relasjoner. 
Konsekvenser ved regelbrudd er 
samtaler, advarsler og utestengelser. 
Tilbakemelding fra arbeiderne er at 
dette oppleves rettferdig, da det er likt 
for alle og ingen blir særbehandlet. 

Vi legger vekt på at alle mennesker har 
et ansvar for seg selv, og at alle kan 
bidra. Krav om, og tro på, at den enkelte 
kan bidra, gjør det lettere for den 
enkelte å faktisk klare det. Korrigering 
og veiledning øker mestringsfølelsen, 
og fraværet av individuelle tilpasninger 
øker gruppetilhørigheten og 
rettferdighetsfølelsen. Vi fokuserer på 
hvordan man utfører jobben best mulig 

og hvordan vi kan få flere kunder. For 
mange av våre arbeidere er dette det 
nærmeste de kommer en “normal” 
tilværelse. Mange av arbeiderne som 
jobber jevnlig får også redusert det vi 
kaller rusatferd, og denne blir erstattet 
av arbeideratferd – der en tar ansvar 
og er opptatt av å gjøre en god jobb. 
Alle som kommer inn døra her for å 
jobbe blir møtt som arbeidere, og får 
dermed en ny rolle. Over tid skaper 
dette en bedre selvfølelse. 

Sosiale tilbud
Det arrangeres årlig sosiale tiltak som 
nyttårsbord, og båttur i juni. Det bidrar 
til positivt fellesskap å være sammen, 
også utenfor jobben. Båtturen er alltid 
en suksess, og i 2018 var vi 38 arbeidere 
og ansatte som koste oss med reker på 
fjorden.

Ses Optikk har siden 2007 årlig 
gitt gratis synssjekk og briller til 15 
arbeidere. Dette ble utført i desember 
og 14 arbeidere kom glade på jobb 
med nye briller.
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Våre salgskanaler
I 2015 åpnet vi butikk i våre lokaler i 
Fred. Olsens gate 3B, men hadde lite 
salg her de første årene. Dette endret 
seg i 2018 da flere kunder la turen 
innom, også en del utenlandske turister. 
I 2018 solgte vi produkter for rundt kr 
300.000,- i egen butikk. 

I oktober 2017 ble vi med i Kirkens 
Bymisjons nye, nasjonale nettbutikk. 
Samarbeidet med den nye nettbutikken 
har fungert bra, og vi fikk et løft i salget 
inn mot julehandelen. Dette har ført til 
at vi når langt flere privatkunder, men 
vi trenger fremdeles å knytte til oss 
bedriftskunder – siden disse vanligvis 
kjøper i større kvanta og dermed øker 
forutsigbarheten for I jobb, Oslo og 
arbeiderne.

Våre produkter blir også solgt av andre: 
Operabutikken, Hotel Bastion, Torshov 
Farge, Paahjul, Nasjonalmuseet, Visit 
Oslo og Nobels Fredssenter. 

Vi har også i år hatt julelunsjsalg hos 
bedrifter vi samarbeider med. Klp, PwC, 
Telenor og Entra sammen med Moving 
Mamas. Deloitte, Forskningsrådet og 
DnB besøkte vi alene.

På disse julelunsjsalgene blir arbeidet 
vårt synlig, de ansatte hos bedriftene 
vi besøker får mulighet til å snakke 
med arbeiderne, og besøkene gir 
bedriftene en effektiv mulighet til å 
vise egne ansatte hvordan bedriften 
tar samfunnsansvar. Dessuten fører 
julelunsjsalgene til økte inntekter for I 
jobb, Oslo. Det ble i 2018 solgt for til 
sammen kr 135.000,- på julelunsjsalgene. 

Nettverksbygging og 
markedsføring
I år som tidligere år arrangerte vi 
«Vårdugnad». Bedrifter som inngår i 
Nabosamarbeidet (bedrifter i Bjørvika-
området) til Kirkens Bymisjon, ryddet 
byen sammen med våre arbeidere. 
Dagen ble avsluttet på SALT med 
grillfest arrangert av Sodexo. I år deltok 
totalt 87 personer: 28 fra bedriftene og 
59 arbeidere fra I Jobb, Oslo.

Visit Oslo er en ny og god 
samarbeidspartner. De har erstattet 
egne julegaver og andre kjøp med 
produkter laget på våre verksteder. De 
publiserer også saker i sosiale medier 
med oppfordring om å kjøpe produkter 
hos oss.

Vi har i mange år samarbeidet med 
våre nærmeste hotell, Comfort Hotel 
Børsparken og Clarion Collection Hotel 
Bastion. De har bidratt med blant annet 
salg, donasjoner av restmaterialer 
og levering av overskuddsmat. Dette 
samarbeidet har fungert like godt i 2018.

Samarbeid internt i SKBO
I 2017 startet vi et samarbeid med 
kaféen Møtestedet i Skippergata og 
Enga omsorgssenter på Vålerenga. 
Samarbeidet går ut på at vi kjører lønn 
for personer som utfører oppdrag hos 
Møtestedet og Enga, som så utbetales 
hos oss. Vi fakturerer Møtestedet og 
Enga for dette. Dette har resultert i 174 
arbeidstimer for I Jobb, Oslo.

Vi har et godt samarbeid med Paahjul, 
som gir oss brukte sykkelslanger som de 
ellers ville ha kastet. Vi lager stress- og 
lekeballen Tullball av disse.  

Presse 
Vi har i år vært mindre i media 
enn tidligere år, men bidro med 
“intervjuobjekter” og lokaler til SoMe-
filmer både for Kirkens Bymisjons 
nettbutikk og for TV-aksjonen. 
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Nettverksbygging & salg 

 ”Vi har valgt å bytte ut firmagaver og materiell med 
håndlagde produkter som gir arbeidsplasser til mennesker 
som ellers ikke har en jobb å gå til ” VisitOSLO
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Finansiering av driften & 
økonomisk resultat

Gaver 
Møller Mobility Group ga oss kr 90.160,-  
etter at de hadde  auksjon blant sine  
ansatte. Vi fikk kr 200 000,- av en anonym 
giver. Og så har vi en fast giver siden 
2017 som ga kr 6000,- til sammen i 2018.  
Totalt utgjorde mottatte gaver kr. 330.000 
i år 2018

Personalet
•Avdelingsleder:      100%                                             
•Arbeidsleder/miljøarbeider, gaterydding: 
(3 stillinger fordelt på)                     230 %
•Arbeidsledere/miljøarbeider med ansvar 
for frivillige, verksted:                       100 %
•Administrasjon og lønnsansvarlig:   100% 
•Ekspedisjon, mottak og butikk:    100 %
•Arbeidsleder glassverksted:     100%.
•Arbeidsleder tapetverksted:           100% 
•Salgs- og markedsansvarlig:          100 % 

Faglig påfyll 
To fra staben har vært på HMS- og 
Verneombudskurs. Alle deltok på årets 
personalseminar. 

Frivillige 
Kirkens Bymisjon skal fremme frivillig 
innsats, noe vi har hatt fokus på de 
siste årene. En ansatt har rekruttering 
og oppfølging av frivillige som eget 
ansvarsområde, og vi har opparbeidet 
oss en god gruppe med trygge og 
pålitelige frivillige som jobber på 
verkstedene. Alle får tilbud om kurs 
gjennom SKBO, og de fleste har gått på 
disse. Vi har også mange frivillige fra 
Fred. Olsen, som gjør et uvurderlig arbeid 
på nyttårsbordet for arbeiderne. 

Skader & sikkerhet
Arbeiderne våre er yrkesskadeforsikret 
på dagsoppdrag. I år har vi hatt ett 
skadetilfelle da en arbeider ble sendt 
til legevakt etter et fall. I jobb, Oslo har 
en gjeldende IA-avtale med NAV. Vårt 
sykefravær var på 10,4%. (En langtidssyk.)

Finansieringsstruktur
I jobb, Oslo har en finansieringsstruktur 
der hovedvekten av inntekter kommer 
fra egen inntjening. Resterende er 
tilskudd fra Oslo kommune, tilskudd til 
sosialt entreprenørskap fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, støtte fra Kavlifondet, 
samt interne overførte midler fra SKBO.

Inntekt 2018
•Salg av produkter: kr 1.471.928
•Salg fra gaterydding: kr 5.830.448
•Inntekter fra salg totalt: kr 7.302.376

•Tilskudd fra Oslo kommune: kr 3 100000
•Tilskudd fra Arbeids – og 
velfersdirektoratet: kr 750 000
•Tilskudd fra Kavli Fondet: kr 700 000
•Kirkens Bymisjons egne midler: 
kr 746.476

•God økonomistyring har gjort at egne midler fra Kirkens 
Bymisjon for å komme i balanse er redusert fra kr 2.076.000 i 
år 2017 til kr. 746.476 i år 2018.

•Egen inntjening utgjør i 2018 56%  av årets regnskap. 

Kontrakter
Kontraktene vi har med våre kunder 
på gaterydding er ettårige, noe som 
gir trygghet og forutsigbar økonomi. 
Vi har på ulikt vis forsøkt å få til noe 
av det samme på verkstedene. Men 
dette tar tid, og må arbeides videre 
med. Kirkens Bymisjons nasjonale 
nettbutikk har denne høsten kjøpt mye 
av produksjonen – noe som har styrket 
oss økonomisk. 

Tilskudd
Tilskuddsmidlene fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet og Kavlifondet 
har gitt oss mulighet til å prøve ut 
en egen stilling som salgs – og 
markedsansvarlig, og dessuten 
muliggjort en styrking av staben på 
verkstedene. 

Egen inntjening 56%

Tilskudd fra Oslo 
kommune 24%

Eksterne tilskudd 11%

Gaver 3%

Interne tilskudd 6%


