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Agenda
1. Bakgrunn for sentralen

2. Miljø- og økonomiske gevinster

3. Drift og organisering

4. Arbeidstrening og brukere4. Arbeidstrening og brukere

5. Erfaringer og veien videre



Gjenbrukssentralen i TK
� Bakgrunn

� Rådmann utarbeidet rapport 2001 
� Betydelig lager av brukt inventar

� Prosjekt ”Gjenbrukssentral” opprettet 2002� Prosjekt ”Gjenbrukssentral” opprettet 2002

� Målsetting
� Innen 2004

� Gjenbrukssentral etablert og i drift

� Andre tiltak for gjenbruk skal være utredet og satt i 
system



Tiltaket skal gi…
1. Miljømessig gevinst ved gjenbruk av 

kommunalt inventar og annet utstyr

2. Økonomisk gevinst ved innsparing på 
innkjøp av utstyr/inventar i kommuneninnkjøp av utstyr/inventar i kommunen

3. Bidra til å skape tiltaksplasser for 
arbeidspraksis

4. Kreative løsninger innenfor besparelse og 
miljøtiltak



Prosjektoppnåelse – en suksess

ØKT GJENBRUK - BEDRE MILJØ OG ØKONOMI !



Drift
� Gjenbrukssentralen i drift fra sept. 2002. 

Følgende legges til grunn:

� Kommunale lagre av utstyr/inventar 
kartleggeskartlegges

� Enhetenes lagre av utstyr/inventar hentes og 
utstilles i sentralen

� Utstyret/inventaret gis gratis videre til de 
enheter som kan bruke dette

� Alt ”salg” av utstyr fra sentralen registreres i 
eget dataprogram med sikte på å 
dokumentere de reelle besparelsene



Miljø- og økonomisk gevinst fra 
første dag
� Allerede første året 2003

� 76 enheter levert varer til sentralen

� 89 enheter hentet ut varer

� Hentet ut 1384 stk. varer/innventar� Hentet ut 1384 stk. varer/innventar

� Første 9 måneder hentet ut varer til en 
innkjøpsverdi av kr. 1.829.259. 

� Miljø- og økonomisk gevinst også i dag

� Nå omsettes møbler for en verdi av ca 7 
millioner kroner årlig



Organisering
� Pålagt bruk av kommunale enheter og 

foretak
� Ansvar for drift er Gjenbrukssentralen ved 

enhet for Arbeid og kompetanse.
� Finansieres ved ca 12 interne tiltaksplasser � Finansieres ved ca 12 interne tiltaksplasser 

fra NAV.
� Tiltaket koster 800.000 kroner per år i 

lagerleie. Dette er avsatte ressurser til 
arbeidsformidling.

� Annonseres gjennom interne internettsider. 
Prosjektmidler gitt i 2010 fra FB for å utbedre 
internettsiden.



Fysiske forhold
� Sted: 1200 m2 varelager samt 2 varebiler 

for transport.

� Åpningstider: 9-15 hverdager + etter 
avtaleavtale

� Betjening: Tiltaksplasser, samt 2 
arbeidsledere og en halvstilling som 
sosialfaglig for deltagerne. 



Arbeidstrening og tiltaksplasser
� Ved møbelinnkjøp forplikter leverandører 

seg til å benytte arbeidskraft fra 
kommunen under ledelse av en godkjent 
arbeidsleder. arbeidsleder. 

� Er et svært vellykket 
arbeidsformidlingstiltak. 

� Utdanner ca 30 personer som går ut i 
arbeidslivet selvstendig hvert år.



Hvem er brukerne
� Det er økende bruk av sentralen… 

� … men varierende kjennskap til 
gjenbrukssentralen. 

� Tilbudet brukes mest av skoler, � Tilbudet brukes mest av skoler, 
barnehager og sykehjem. 

� Brukerne oppfattes som godt fornøyde 
med tilbudet.



Nyttige erfaringer
� Miljø- og økonomiske gevinster 

dokumentert ved regnskapsmodell

� Svært godt arbeidsformidlingstiltak

� Vurdert å utvide tilbudet til andre 
offentlige virksomheter, men mangler 

� Vurdert å utvide tilbudet til andre 
offentlige virksomheter, men mangler 
ressurser

� Utvidet til å omfatte enkle 
reparasjonstjenester som sliping og 
lakkering, samt at gjenbrukssentralen har 
en stor rolle i rehabilitering av bygg.



Energi og klimahandlingsplan 
2010
� 5.8 Tiltak: Gjenbruksentralen – etablere Flerbrukssentral med verksted

� Ulike enheter i Trondheim kommune besitter verdifullt utstyr som ikke så 
ofte er i bruk. Eksempler på slikt utstyr er kanoer, kajakker, bordtennisbord, 
lavvoer, med mer. Etablere en flerbrukssentral med enkel utleie av utstyr til 
kommunale enheter. Flerbrukssentralen ville også kunne stå for vedlikehold 
av utstyret slik at den enkelte enheten slipper dette. Invitere 
fylkeskommunale og statlige virksomheter i Trondheim til et samarbeid.fylkeskommunale og statlige virksomheter i Trondheim til et samarbeid.

� Ansvar: Gjenbrukssentralen/Arbeid og kompetanse

� Framdrift: Etablere en flerbrukssentral i løpet av 2010-14. Behov for en 
prosjektleder til å utrede og etablere samarbeid og finansieringsløsninger.

� Kostnad: Forutsetter et budsjett på kr 500.000 til etablering av en slik 
sentral. 

� Søke Framtidens byer om økonomisk støtte.



Ta stafettpinnen og gjenbruk!


