
 

LØNN SOM FORTJENT  

Er et arbeidstiltak som gir tilbud om jobb til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og 
kriminalitet. Tiltaket har to avdelinger som er gaterydding og engleverksted.  

Vi har siste året styrket LsF med flere jobber og flere ansatte for å følge opp arbeidere inne og ute.   LsF 
har åpent tre dager pr uke og planen var å få noe flere jobber  på gaterydding for å utvide antall 
åpningsdager til fire.  På engleverkstedet er det 10 jobber som skal utvides til 15 etter hvert som vi får 
gitt  opplæring til nye.  På gateryddig har vi ca 37 jobber pr dag, av disse er 11 gruppeleder som har 
ansvar fast/garantert jobb og ansvar for sin sone eller t.bane linje. De resterende  26 jobbene LsF har  
blir trukket.  Lsf har pr i dag 47 jobber pr dag. Det er i gjennomsnitt 5 personer som ikke får jobb etter 
trekking (noen dager færre og noen dager flere)  Det vi har erfart er at mange av de som kommer for å 
være med på trekking av jobber er at de klarer å komme presis, de justerer inntak av rus (da de ikke får 
jobbe hvis de er for ruset) de ruser seg ikke når de er på jobb og de får styrket sin selvrespekt. Mange 
oppgir dette som grunn for å jobbe på LsF i tillegg til grunner som gleden ved å tjene ærlige penger, 
gjøre noe nyttig og tilhøre et arbeidsfellesskap.     

Det har over flere år vært et godt  samarbeid mellom LsF og Oslo kommune v/Rusken det som kalles 
Gaterusken der vi har 10 personer som rydder Oslo sentrums gater tre dager i uka. Dette har medført 
at gaterydderne har fått et eierforhold til sine gater, de gir beskjed til andre i samme situasjon om å 
holde gatene ryddig.  Dette er også holdningsskapende  arbeid, Oslo borgerne ser at mennesker med 
store utfordringer bidrar og rydder for oss alle. Arbeiderne melder nesten daglig  om at folk kommer 
bort og sier at de gjør en god jobb. Dette er også en ekstrabelønning for våre arbeidere  og gir ekstra 
motiasjon for å gjøre en god jobb.  Om sommeren blir arbeiderne ofte spurt om veien, eller om  annen 
info som turister har behov for å vite.  Gaterusken er et synlig bevis på at folk kan og vil jobbe – og 
gaterydding er et viktig  bidrag til fellesskapet. For Oslo betyr dette en renere by, med mindre tigging, 
og gladere mennesker 

For noen dager siden fikk Lønn som fortjent en 3 mnd oppsigelse av kontrakt på gaterusken.  
Begrunnelsen for oppsigelsen er budsjettmessige årsaker.  Rusken generalen  beklager dette  i møte 
men sier at han må følge de føringer som er lagt mht prioriteringer og kutt i budsjettet.  Siste 
arbeidsdag for gaterusken blir 30 april.  Kontrakten med Rusken koster ca kr 1.4 mill  i året og gir 10 
jobber pr dag. Det tilsvarer ca 5000 arbeidstimer pr. år uten rus og kriminalitet.    

Det å miste 10 jobber er en katastrofe for denne gruppa, det får store konsekvenser  for den enkelte og 
det vil føre til økt rusing og kriminalitet. Dette igjen vil føre til økt bruk av det offentlige helse og 
sosialapparatet bl.a  i legebruk, sykehusinnleggelse, krisehjelp og søknader om ekstra tilskudd på NAV.  

Det at Rusken avtalen utgår vil også få konsekvenser for den enkelte  Oslo borger på andre måter da  
store deler av Oslo sentrum  ikke lengre vil  bli ryddet av våre arbeidere Rusken generalen sier at 
gatene blir kostet hver natt men uten Gaterusken vil sentrum forsøples fordi arbeiderne på LsF gjør er 
viktig ryddejobb  i løpet av dagen.  

Områder som vi rydder nå, men som ikke lenger vil bli ryddet: 

- Stortorget. 
- Europarådetsplass. 
- Youngstorget. 
- Spikersuppa. 
- Nationaltheatret. 
- Deler av rådhusplassen og rundt kvartalet av Klingenberg. 
- Universitetsplassen. 
- Karl Johans gate, Kristian IVs gate samt alle tverrgatene mellom disse, 

på strekningen Slottet – Stortorget. 



- Torggata. samt deler av Dronningens gate, Skippergata, Kirkegata, Kirkeristen/Domkirka,  
Stortingsgata, Tordenskiolds gate, og Eidsvolls plass. 

- Halvparten av ruta: Tollbugata og alle tverrgater mellom Tollbugata og Karl Johans gate, fra 
Akersgata til Kirkegata. 

 

Oppsummering :  

 Lønn som fortjent har gjennom mange år bygd opp et solid fundament for en sårbar gruppe, gjennom 
å gi tilbud om jobb. LsF  representerer trygghet og stabilitet. Dette er en gruppe mennesker som ellers 
ikke vil komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet.  Det som er det unike med LsF er at 
hovedinntekten er å tjene penger for å gi mennesker som har store utfordringer i livet en jobb. LsF 
tilbyr  altså  jobber utfra hvor mange kunder vi har. Ved å miste Rusken avtalen mister vi en stor 
kunde.   

Det å miste 10 arbeidsplasser hver dag vil kunne føre til økt kriminalitet, tigging, og økt rusmisbruk, 
som igjen vil kunne føre til økte kostnader for samfunnet ellers.  

. 

At det blir ryddet betyr mye for de som rydder, alle byens borgere, turister osv. 

 

“Å jobbe istedenfor og tigge gjør noe med deg. Det gir deg selvfølelsen tilbake.” – 
Arbeider 2011. 

“Det er mye bedre å jobbe enn å gjøre kjeltringstreker for penga” – Arbeider 2013 

Sagt av ansatt på sprøyterommet om jobben LsF gjør: “dere redder livet til folk”  

 


