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Tenk på miljøet
DET ER VIKTIG å tenke på miljøet. Vi må ha kunnskap om
hva som er bærekraftig og hva som ikke er det, men vel
så viktig som å tenke på miljøet, er det å foreta konkrete
handlinger! Det er vi i Fretex opptatt av. Vår opplevelse er
at produsenter blir mer opptatt av å ta miljøhensyn, virksomheter tar samfunnsansvar på ulikt vis og forbrukere
gjør små, men viktige endringer i sitt forbruk for å skåne
miljøet. Det gir håp!
Formålet til Fretex er todelt. Vi skal jobbe for at
mennesker får og beholder arbeid og vi skal jobbe for et
bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning.
Vi er derfor opptatt av miljø i alle valg og prosesser internt i
bedriften. Gjennom miljøsertifiseringen til Miljøfyrtårn kan
vi dokumentere dette arbeidet. Et viktig virkemiddel internt
i Fretex er LEAN og kontinuerlig forbedring. Selv om vi gjør
mye bra nå, vet vi at vi kan forbedre oss. Vi er fornøyde med
resultatene du kan lese om i denne rapporten!
Vi i Fretex vil at flere skal velge gjenbruk framfor å kjøpe
nytt, og at så lite som mulig skal kastes. Det er mulig å forlenge levetiden til både klær og ting gjennom gjenbruk og
gjenvinning. Det er gledelig at nordmenn ga mer til Fretex
og at salget i Fretexbutikkene økte i 2015. Vi selger også mer
redesignprodukter og pussefiller (oppklippede tekstiler)
enn noen gang tidligere.
I følge Stortingsmelding nr. 10 (2008–2009) kan
bedriftens samfunnsansvar defineres som bedriftens
integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige
drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover
og regler i det landet man opererer.
I tillegg til det miljøengasjementet vi møter hos våre
samarbeidspartnere, opplever vi et stort engasjement for
arbeidsinkludering. Skal Fretex lykkes med sitt arbeid på
dette området, er vi helt avhengige av arbeidsgivere som ser
verdien og nytten av å la jobbsøkere i attføringsprogram
få arbeidserfaring og nye muligheter i arbeidslivet.
Mange arbeidsgivere forteller at rekruttering fra oss
fungerer veldig bra, fordi Fretex kan finne riktig
person til stillinger og bruke litt tid på forberedelsene slik at det blir god match. Men vi vet også at

det ikke alltid er full klaff. Fretex er da raskt på banen og
finner nye løsninger.
Mange bedrifter gir overskuddsvarer til Fretex. Noen har
gitt ansatte fri til å rydde i skuffer og skap noen timer, og
deretter hatt Fretex-innsamling på jobben. Vi setter stor pris
på alle gode tiltak! Alle vi samarbeider med bidrar til å gjøre
noe bra for miljøet og for andre mennesker – både gjennom
Fretex sitt attføringsarbeid, men også gjennom midlene
som går til Frelsesarmeens sosiale arbeid. I 2015 utgjorde
det 27 millioner kroner. Samarbeidet med kommuner, interkommunale avfallsselskaper, forskningsmiljøer, kleskjeder,
profilerte mennesker og ulike bedrifter og organisasjoner
gjør at vi får til mye mer enn vi kan klare alene. Når vi har
et felles mål om et bedre miljø og nye jobbmuligheter for
mennesker, gir det motivasjon for alle involverte. Jeg vil
gjerne takke alle våre samarbeidspartnere og håper dere
også kjenner glede og litt stolthet over innholdet i denne
rapporten!

Trond Ivar Vestre
KONSER NS JEF

norge@fretex.no • fretex.no
Fretex Norge AS
Torneroseveien 7
4315 Sandnes
51 95 68 80
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Fretex Øst-Norge AS
Ole Deviks vei 50
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Fretex Midt-Norge AS
Heggstadmyra 2
7080 Heimdal
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Fretex Nord-Norge AS
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Fretex International AS
Ole Deviks vei 50
0668 Oslo

Tekst/design: Spanish Inq AS
Trykk: Xidé AS
Trykket på 100 %
resirkulert papir
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Visjon

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Formål

Fretex skal bidra til:
• at mennesker får og beholder arbeid.
• et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning.
Selskapets virksomhet drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.
Fretex er Norges største attføringsbedrift og bruktkjede.
Historien til Fretex startet med industrihjemmet Elevator i Kristiania i 1905. Helt siden den tid har det å gi
mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum. Fretex har ca 450 ansatte og 1600 jobbsøkere som
deltar i ulike attføringstiltak. Fretex finnes i de fleste fylker i landet.

Verdier

Åpenhet, Kjærlighet, Engasjement, Lønnsomhet
Vi tror på åpenhet. Vi skal være åpne, sosiale og rause. Nye ideer, nye mennesker og nye kulturer skal møtes
med et åpent sinn. Gjennom åpen og god kommunikasjon skal vi skape forståelse for vår virksomhet.
Alt som skjer i Fretex skal tåle offentlighetens lys.
Åpenhet er en inkluderende drivkraft.
Kjærlighet som kjerneverdi gir uttrykk for vårt oppriktige ønske om at alle mennesker skal ha det godt.
Vi ønsker at mennesker skal glede seg over livet og ha grunn til å tro på framtiden. I Fretex ønsker vi å være
omsorgsfulle, tolerante og inkluderende. En god leveregel er å gjøre mot andre det vi vil at andre skal gjøre mot oss.
Å vise omsorg betyr å by på seg selv. Det innebærer også å sette grenser.
Kjærlighet er en sterk drivkraft.
Med vårt engasjement vil vi skape nye muligheter for mennesker og miljø. Vi ønsker å fokusere på mulighetene til tross
for begrensninger. Vi skal skape et godt arbeidsmiljø og gode relasjoner til samarbeidspartnere, kunder og kolleger.
Vi vil ha engasjerte medarbeidere og samarbeidspartnere som er ansvarsbevisste og opptatt av videreutvikling og
vekst. Vi ønsker at vår visjon skal være mer enn ord.
Engasjement har smitteeffekt.
Med vår verdiforankring ønsker vi å ta vare på og skape verdier. Verdier blir ofte målt i penger, og
Fretex må også drive økonomisk lønnsomt. Lønnsomhet er imidlertid så mye. Vi tror det er lønnsomt å
fokusere på utvikling av mennesker, miljø og samfunn. Vi tror på nøkternhet og nøysomhet.
Vi vil arbeide for et samfunn som bygger på andre verdier enn materialisme.
Lønnsomhet betyr fokus på muligheter.

fretex.no
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Slik sorteres innsamlede tekstiler

Fretex samarbeider
med flere større aktører
innen r esirkulering av
tekstiler

HELE
TEKSTILER
ØDELAGTE
TEKSTILER

SORTERINGSANLEGG

RESIRKULERING

GJENBRUK
TRONDHEIM
Energigjenvinning

OSLO
STAVANGER

Fretex har tre store
sorteringsanlegg

NEW
Nye produkter
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Salg i butikk

Eksport

Utdeling hos
Frelsesarmeen

fretex.no

Avfallspyramiden

AVFALLSREDUKSJON

For å fordele goder og sikre en bærekraftig jord er det viktig at vi alle gjør vårt
for å være smarte forbrukere. Avfallspyramiden er en god hjelper på veien.

GJENBRUK

GJENBRUK

De fleste av oss bør bli litt flinkere til å gi gamle ting nytt liv.
Det kan være så enkelt som å arve klær, gi bort eller bytte med venner og
familie eller handle i gjenbruksforretninger som Fretex.

RESIRKULERING

RESIRKULERING

Når klærne og tingene er blitt så gamle og slitt at de ikke lenger
egner seg til gjenbruk kan de gå til resirkulering.
Det kan for eksempel være redesign eller pussefiller.
Fretex har tre Redesign-avdelinger, som skaper nytt av gammelt.
Mens pussefillene lages av tekstiler som er så slitt eller
ødelagt at de ikke kan selges.

ENERGIGJENVINNING
DEPONERING

AVFALLSREDUKSJON

Årlig kaster hver nordmann i gjennomsnitt mellom åtte og ti kilo klær og sko,
det betyr at en god del av oss kjøper mer enn vi faktisk trenger.

ENERGIGJENVINNING

Når kvaliteten er blitt så dårlig at heller ikke
resirkulering fungerer er neste steg
energigjenvinning. Klærne blir brent og
det produseres engergi.

DEPONERING
Siste nivå. I Norge
er det ikke lov å
deponere
tekstiler.

Målet til Fretex er å være høyt oppe i avfallspyramiden. Det vil si at mest mulig av det som kommer inn skal gjenbrukes.
Det som ikke egner seg for gjenbruk materialgjenvinnes, for eksempel gjennom redesign og pussefiller.
Resten går til energigjenvinning.

fretex.no
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Nøkkeltall 2015

15 580

Takk for 15 580 tonn tekstiler som ble donert til Fretex i 2015.

14 240
14 240 tonn tekstiler ble eksportert.

26 864
26 864 tonn papir ble tatt i mot i 2015.
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Gjenbruk, resirkulering og
energigjenvinning i 2015
Slik fordeles den totale
mengden tekstiler Fretex
samler inn

RESIKULERING

  20%

ENERGIGJENVINNING

2%
GJENBRUK

78%

Å være en smart forbruker og hjelpe både s amfunnet
og miljøet, er ikke så vanskelig som det kan høres ut.
FØRST OG FREMST handler det om å ta oss tid til å tenke gjennom handlingene våre.
Trenger vi egentlig alle tingene vi kjøper gjennom et år? Kunne noe vært kjøpt brukt?
Og hva gjør vi når tingene blir gamle, utdaterte og kanskje ødelagte?
Fretex mottar gaver fra det som gis i boksene, i Fretexposen på Posten og fra
flere kleskjeder og vaskerier. I Fretex gjør vi det vi kan for at gamle ting kommer til
nytte, enten ved salg i butikkene våre, som eksport til utlandet, redesignet, omsydd
og omformet til nye former eller som nye materialer. Målsetningen er at så lite som
mulig skal gå til spille!

fretex.no
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Butikkomsetning 2015
Utvikling salg de siste fire årene
ØKNING

161 265 000

162 289 000

174 682 000

184 707 000

2012

2013

2014

2015

5%

Fretex har i alt 50 bruktbutikker i tillegg til netthandel. I 2015 økte butikkene
salget med 5,7 prosent. Totalt omsatte Fretex-butikkene for 184 millioner kroner.
GJENBRUK HAR ØKT, og dermed også miljøgevinsten
ved gjenbruk. Interessen for – og salget av redesignede
produkter (resirkulering) har også hatt en økning i 2015.
Interessen for gjenbruk øker, og det er gledelig. Blant
annet har profilerte personer bidratt til dette. Før jul figurerte
Jenny Skavlan og hennes mann, Thomas Gullestad, i vår
butikkampanje. De har begge en betydelig posisjon i mediene
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og er med på å alminneliggjøre gjenbruk. Fretex opplever at
mange bedrifter og organisasjoner ønsker et samarbeid. Et
eksempel var deltakelsen på «Den store klesinnsamlingsdagen» høsten 2015, i samarbeid med Hennes & Mauritz, Røde
Kors, Norsk Gjenvinning, Miljøagentene, Østfoldforskning,
Kompass & Co, Oslo kommune og Refugees Welcome to
Norway.

fretex.no

Karbonfotavtrykk
– lett å glemme, viktig å huske

Klimaregnskap finnes i mange former. Hver gang vi starter bilen eller kjøper
nye sko bidrar vi til det store regnskapet.
NETTOPP FORDI DET er så stort er det lett å overse. Av og
til hjelper det å bryte det ned til noe veldig konkret, for
eksempel konsekvensene av å kjøpe et nytt plagg:
Det norske folk ga i 2015 over 15 000 tonn klær og andre
tekstiler til Fretex. Dersom en kilo klær erstatter 0,6 kilo
nye klær, er miljøgevinsten ved gjenbruk og gjenvinning en
besparelse på 11 kilo CO2, 2448 liter vann og 589 milliliter

kjemikalier. For den ene kiloen brukte klær som gjenbrukes
spares det nok energi til å drive en lyspære i 1092 timer
eller utslipp tilsvarende 36 kilometer i personbil eller seks
biffmiddager!
Vi setter alle miljøfotavtrykk daglig, det gjelder å gjøre
dem så små som mulig.
Gjenbruk og resirkulering nytter!

Fretex er Miljøfyrtårn
Fretex er sertifisert etter Miljøfyrtårnstandarden.
DETTE BETYR AT vi jobber kontinuerlig for å gjøre bedriften så miljøansvarlig og
miljøeffektivt som mulig. Det gjelder for eksempel drivstofforbruk, energiforbruk,
avfallsvolum og økt andel av miljømerkede produkter ved innkjøp.

fretex.no

R A P PO R T F O R M I L J Ø O G S A M F U N N S A N S VA R 2 0 16

11

FOTO: MORTEN BENSIK SEN

Nytt av ødelagt
Brukte gjenstander har en helt egen sjel og sjarm, men for de av oss med
ti tommeltotter hjelper det ikke å høre om alt det fine vi kan lage av tøy og
produkter vi finner hos Fretex. Vi trenger hjelp – og det får vi!
FRETEX REDESIGN HAR tre avdelinger, i Oslo, Fredrikstad og
Drammen, her får utdaterte og uønskede tekstiler og bøker
nytt liv. Den gamle Frøken Detektiv-boken, der siste kapittel
manglet, blir super notatbok, det gamle pleddet fra hytta blir
tøff veske og den altfor store skinnjakken fra 80-tallet, blir
ikke bare én, men syv nye produkter! Redesign-avdelingene
jobber kontinuerlig med produktutvikling og sortimentet
blir stadig større.

12
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I dag går to prosent av de innsamlede produktene til
Redesign-avdelingene, som gjør gull av gamle skatter. De
ferdige produktene selges i Fretexbutikker over hele landet
og selvfølgelig på fretex.no.
Dersom du ikke er fullt så hjelpeløs, finner du også mye
inspirasjon til omsying, restaurering og nybruk av gamle ting
på fretex.no, i butikkene og i Fretexmagasinet.

fretex.no
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Gammel jakke får nytt liv
Har du en gammel skinnjakke som bare henger og tar opp
plass? Er den umoderne, feil størrelse eller kanskje slitt
og ødelagt? Ikke kast den! Når Fretex Redesign tryller får
gamle jakker ikke bare ett, men sju nye liv. Bare se her!

1

Skulderveske

2

Sminkepung

4

3

Sminkepung

Skulderveske

6

Myntpung

5
fretex.no

7

Myntpung

Clutch
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Fretex International
Alt som doneres til Fretex kommer til nytte, enten i Norge eller i utlandet.
I NORGE DELES gavene ut gjennom Frelsesarmeens sosiale
arbeid og selges videre i Fretexbutikkene. Tekstilene som
eksporteres til utlandet blir tatt hånd om av Fretex International – et eksportselskap som eies av Fretex Norge og
Frelsesarmeen i Sverige.
En viktig del av oppdraget til Fretex International er å
sikre at etikk, menneskeverd og miljøbevissthet blir ivaretatt
hos alle kunder.
I 2015 eksporterte Fretex International 22 638 216 kilo
klær til utlandet, av dette kom 14 240 842 kilo fra Norge.
Kundene til Fretex International holder til i Europa – Polen,
Estland, Tsjekkia, Ungarn, Litauen, Nederland, Tyskland,
Bulgaria og Belgia, i tillegg finner vi store kunder i blant
annet Pakistan og Irak.

14
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Noen av disse kundene eksporterer varer videre til
kunder i Asia og Afrika. Fretex International følger opp både
kunden og kundens kunder gjennom sin Code of Conduct, en
omfattende avtale som blant annet sikrer arbeidsmiljøet for
de ansatte og at varene håndteres så miljøbevisst som mulig.
Miljøaspektet er en viktig del av all eksport til utlandet.
Dette gjelder alt fra transport til resirkulering. Det
etterstrebes at så mye som mulig skal selges eller komme
til nytte på andre måter. Dette er selvfølgelig viktig av
miljøhensyn, og det er en god ting for kunden som da får
maksimalt tilbake for investeringen sin. Fretex International
jobber kontinuerlig for at så lite som mulig skal gå til forbrenning og er nå nede på lave to prosent.

fretex.no

Til glede over hele verden
Hva som skjer med produktene som eksporteres ut av Norge varierer fra land til land og
etter forskjellige behov.
NOEN STEDER ER det kunden selv som har butikker, mens andre
videreselger til nye kunder. Det som er felles er at produktene
kommer til nytte hos takknemlige kunder.
Som i Norge er det stort spenn i hva kundene i andre land ønsker
av varer. For noen er det ikke så viktig med trendprodukter og merkevarer, her er det gode gjenbruksprodukter som gjelder. Samtidig
er det mange, spesielt i Europa, som har oppdaget gleden ved å gi
nytt liv til gamle skatter og ønsker seg plagg med sjel, samtidig som
de vet det sparer miljøet for ekstra belastning. De er på jakt etter
spesielle plagg, tidløse klassikere eller unike varer, og dette finner
de hos Fretex International. Med andre ord dekker de eksporterte
varene svært forskjellige behov: I Polen finner du flotte vintage
butikker, mens mange av varene som sorteres i Pakistan selges

fretex.no

videre til markeder i Afrika. I Nord-Irak finner du butikker som for
eksempel heter «Oslo», fordi dette oppfattes som synonymt med
kvalitet. Det er med andre ord liten tvil om at varene som samles
inn her til lands blir tatt godt i mot!
Miljøaspektet er en stor del av Fretex Internationals Code of
Conduct – ingenting skal kastes, verken her i Skandinavia eller i
utlandet. Kundene rundt om i verden har dermed funnet egne og
ofte kreative løsninger for resirkulering, for eksempel blir tøy som er
ødelagt eller ikke kan gjenbrukes til fyll i nydelige puter, til isolasjon
og til forsterkning av betong.
I tillegg til lokale varianter av resirkulering går også mye slitt og
ødelagt tøy til produksjon av pussefiller.
Alt brukes og alt kommer til nytte – over hele verden!

R A P PO R T F O R M I L J Ø O G S A M F U N N S A N S VA R 2 0 16

15

Code of Conduct
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Samfunnsansvar, etikk og miljø

Trygghet i alle ledd

ALLE SOM KJØPER varer fra Fretex International skriver under på Code of
Conduct, en omfattende avtale for å sikre blant annet arbeidsmiljøet til de
ansatte og måten varene håndteres på. I avtalen finner man et minstekrav
og anbefalinger om hva som forventes av kunden når de samarbeider med
Fretex International. Avtalen omfatter disse områdene:
• Arbeidsvilkår/forhold
• Helse og sikkerhet
• Åpenhet og etikk
• Miljø
• Transport
• Leverandører, kontraktsarbeidere, kunder
Hvert år besøker Fretex International samtlige kunder for å sikre at
avtalen etterleves. I tillegg står et eksternt revisjonsfirma for revisjon hos
cirka 15 prosent av kundene årlig.
Fretex International besøker også kundenes eventuelle kunder, slik at Code
of Conduct følges helt til siste ledd i kjeden, eller så langt det er mulig å følge.

CODE OF CONDUCT sørger blant annet for at arbeidet foregår i trygge, gode
miljøer, uten diskriminering, tvang eller barnearbeid. Arbeidstid og lønn er
regulert og sikkerheten til de ansatte er godt ivaretatt. Arbeidsplassene blir
sett på som attraktive blant lokalbefolkningen. Et eksempel er sorteringsanlegget i Pakistan, der kvinner opplever å bli så verdsatt i bedriften og får
så gode vilkår, at flere blir i stillingen også etter at de har giftet seg, noe som
ellers er sjeldent i Pakistan.
Kundene forplikter seg også til å følge miljøkrav, som at så lite som
overhodet mulig skal kastes/gå til forbrenning, og at transporten skal være
så miljøvennlig som mulig.
Åpenhet er et annet viktig punkt i avtalen. Fretex International reiser rundt
til alle kunder og sjekker at alt som står i avtalen etterfølges. Vår representant
snakker med de ansatte, sjekker lokalene og gir beskjed om hva som må endres.
Opplever man at noe er galt og at viljen til å gjøre noe med det er liten, vil de
miste Fretex International som leverandør.

R A P PO R T F O R M I L J Ø O G S A M F U N N S A N S VA R 2 0 16 

fretex.no

Fretex – mer enn klær
I starten, den gang Fretex var Elevator, var papirinnsamling en viktig del av virksomheten.
111 år senere er dette fortsatt viktig.
FRETEX HAR RETURPAPIRANLEGG i Stavanger, og her mottas
rundt 23 000 tonn papir i året. Med papir menes både papp, aviser,
lesestoff, pizzaesker og annen papiremballasje. Papiret kommer fra
både husstander og næringsliv. En viktig del av papirinnsamlingen
er sikkerhetsmakulering med anlegg i Trondheim, Bergen, Sandnes
og Oslo. I 2015 samlet Fretex inn totalt 26 864 tonn papir som ble
resirkulert tilbake til nytt papir.
Fretex sikkerhetsmakulerer både papir og datalagringsmedier,
og våre moderne anlegg tilfredsstiller de strengeste krav til sikker
makulering. I virksomheter samles mye informasjon som kan
misbrukes hvis den ikke makuleres trygt. Det kan for eksempel være
papirer med personopplysninger, kontoopplysninger, dokumenter
som er av interesse for media eller konkurrerende virksomheter

fretex.no

eller informasjon som kan utnyttes kriminelt og gi økonomiske
konsekvenser.
I tillegg til de store mengdene papir makulerer Fretex også alt som
har et lagringsminne, som harddisker, mobiltelefoner og minnepinner.
Verktøyene og metodene Fretex benytter til makulering av data er
blant annet godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Når Fretex
har makulert innholdet er det helt umulig å hente det frem igjen.
Både makulert papir og datamamedia blir gjenvunnet og bedriften
får deretter informasjon om hvor mange kilo papir og/eller data som
er blitt makulert og sendt til gjenvinning, til bruk i miljøregnskapet.
Elevators innsamlere, med hest og vogn, kunne neppe se for
seg hvilken stor og viktig jobb de var med å legge grunnmuren til!
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Pussefiller
Uansett hvor flink man er til å handle brukt og gi klær og ting nytt liv, kommer
til slutt dagen da selv de flotteste skatter er blitt så slitt at det ikke lenger er
mulig å redde dem, da er tiden kommet for siste ledd av resirkuleringen:
Helt til slutt blir de utslitte eller ødelagte tekstilene til nyttige pussefiller.
PUSSEFILLER PRODUSERES AV klær fra det som ikke
kan gjenbrukes, på grunn av slitasje, hull, flekker eller
annet. Det produseres mange forskjellige kvaliteter i ulike
forpakningsstørrelser for å dekke alle typer behov.

18
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Pussefillene kjøpes tilbake av Fretex og selges blant
annet til verkstedindustrien, bilverksteder, offshore og til
landbruket og er dermed nyttig helt til siste tråd!

fretex.no

Minimalt til forbrenning
– energigjenvinning
Nesten helt i bunnen av avfallspyramiden finner vi «forbrenning». Dette skjer
først når det ikke finnes noen mulighet til gjenbruk eller resirkulering.
TEKSTILENE BLIR DA brent og det produseres energi. Det er
en viktig målsetning for Fretex at så lite som overhodet mulig
av de innsamlede produktene skal ende her. Gjenbruk og resirkulering sørger ikke bare for å forlenge livet til produktene,
men bremser også miljøbelastende produksjon og kjøp av
nye produkter.

fretex.no

I Norge generelt, og i stor grad i hele den vestlige verden,
er tallet dessverre vesentlig høyere. Vi har et stort forbruk og
kaster altfor mye. I Fretex jobber vi derfor konstant for at minst
mulig ressurser skal kastes og gå til forbrenning, men heller få
forlenget livsløp gjennom gjenbruk, redesign og resirkulering.

R A P PO R T F O R M I L J Ø O G S A M F U N N S A N S VA R 2 0 16

19

Nye muligheter i arbeidslivet
Å hjelpe folk tilbake i jobb har alltid vært en viktig oppgave for Fretex. Helt
siden den spede starten i 1905, da som Elevator, har det vært et mål å gi folk
nye muligheter i arbeidslivet, med alt hva det fører med seg av økt livskvalitet.
MIDLENE SOM KOMMER inn gjennom salg og eksport b idrar
til at Fretex i dag er Norges største attføringsbedrift, og
den eneste som er landsdekkende. I Fretex får jobbsøkerne
rådgivning fra erfarne jobbkonsulenter. Dialog, trygghet og
oppfølging er nøkkelord.
I 2015 fikk 601 jobbsøkere som deltok i et attføringsprogram i regi av Fretex jobb! Det er 147 personer fler enn i 2014.
Videre begynte 47 personer et utdanningsløp etter veiledning hos Fretex og 2935 personer startet i et attføringsprogram i regi av Fretex i 2015.
I tillegg til at enda flere kom i jobb i 2015,
skjedde det også på kortere tid enn før.

20
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Fretex jobber systematisk og målrettet med metodeutvikling og kompetanseheving. De som deltar i attføringsprogram
i regi av Fretex garanteres jobb.
Fretex har mange å takke for de gode resultatene, og
jobbsøkerne er alltid hovedpersonene. Det er de som gjør
den største jobben. Fretex samarbeider også tett med NAV
og arbeidsgivere, det er avgjørende for å lykkes.
I tillegg til hjelp til å komme tilbake i arbeid, tilbyr Fretex
også hjelp til arbeidsgivere for å øke jobbnærværet. Fretex
Dialog er et tilbud hvor man jobber for å redusere sykefravær
gjennom samarbeid og samhandling mellom leder og ansatt
og i/mellom avdelinger. Dette er en god investering
for både bedriften og samfunnet, og er med på
å øke jobbtrivsel, effektivitet og lønnsomhet.
Fretex tilbyr også karriereveiledning, både
for enkeltpersoner og bedrifter.

fretex.no

Samarbeid og prosjekter
Fretex deltar i flere fora for miljø og tekstiler. Både elever i Ungt Entreprenørskap og
andre aktører innenfor tekstilbransjen er engasjert i å finne bedre miljøløsninger.
PÅ INITIATIV FRA Nordisk ministerråd og Nordisk avfallsgruppe er
IVL Svenska Miljöinstitutet leder for et prosjektet som Fretex deltar i.
I tillegg til Østfoldforskning (Norge) deltar også København Resource
Institute, CRI (Danmark) og Environice (Island) i prosjektet. Prosjektet
gjelder et sertifiseringssystem som omfatter kriterier for hver del
av verdikjeden for gjenvinning og resirkulering av brukte tekstiler.
Prosjektet vil i Norge hovedsakelig bli synliggjort og omtalt i pilotkommunen Halden. Sertifiseringssystemet er en del av prosjektet
«Nordic textile reuse and recycling commitment», som igjen er en
del av Nordisk ministerråds satsing på grønn vekst.

fretex.no

Fretex deltar i flere forsknings- og utviklingsprosjekter:
• Prosjektgruppe ledet av Østfoldforskning, som en del av
prosjektet «Nordic textile reuse and recycling commitment»
og Nordisk ministerråds satsing på grønn vekst.
• TRIPPEL Tekstilfloke – et program for samfunnsinnovasjon og
grønn vekst i hele verdikjeden.
• SEED-prosjektet – et samarbeid mellom UNI-Helse, NAV og
Fretex. SEED er en randomisert kontrollert studie der målet
er å få kunnskap om ulike tiltak for å forebygge uførhet og øke
arbeidsdeltakelse blant unge mennesker.
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Franchisebutikker med frivillige
I 2015 var seks Fretex-butikker organisert som franchise og drevet av
Frelsesarmeen.
DET UNIKE MED franchisebutikkene er at arbeidet er basert på frivillige som bruker fritiden sin til å jobbe i butikkene.
Fretex har ambisjoner om å åpne flere franchisebutikker og merker økt interesse innenfor Frelsesarmeens virksomheter
og korps. Flere er under planlegging og realiseres i 2016 og framover.

Fretexbutikken på Gjøvik drives som franchise med mange frivillige, en av dem er Elene på 90 år! På bildet er hun sammen med
Major Jan Risan.

22
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«Som en viktig bidragsyter til Frelsesarmeens sosiale arbeid,
sørger Fretex for at innsamling og salg av gamle ting ikke
bare kommer miljøet til gode …»

En utstrakt hånd
Samfunnsengasjementet til Fretex stopper ikke ved miljøet. Vekst for Fretex betyr
også større inntekt til Frelsesarmeens betydelige arbeid for utsatte grupper.
FRETEX BIDRAR HVERT år til dette viktige arbeidet, og i 2015
var summen oppe i 27 millioner kroner.
Frelsesarmeen er både en del av og et alternativ til det
offentlige hjelpearbeidet, og det drives et utstrakt sosialt
arbeid over hele landet. Det dreier seg blant annet om rusomsorg, fengselsarbeid, barne- og familievern, eldreomsorg,
barnehager og dagsenter. For mange er hjelpen de får gjennom Frelsesarmeen helt avgjørende for god livskvalitet. For
eksempel sørger gaver og matposer for at mange familier kan
feire en fin jul. I sommerferien kan barn over hele landet
som ellers ikke hadde hatt mulighet til å reise bort, glede
seg over å få være med på utflukter og opplevelser gjennom
Frelsesarmeen. F relsesarmeen h
 jelper også familier som
trenger avlasting, veiledning eller bare noen å snakke med.
Daglig får barn og foreldrene deres en litt bedre hverdag
gjennom forskjellige tiltak.
Felles for de mange aktivitetene til Frelsesarmeen er at de
skal hjelpe folk å hjelpe seg selv, man dømmes ikke, og fortid
er fortid. Aller best kommer dette frem i den utstrakte hjelpen
til rusmisbrukere og innsatte i fengsel. For den siste gruppen

fretex.no

FRELSES
ARMEEN

Frelsesarmeen
er et mangfoldig
og særpreget
kirkesamfunn
som viser
omsorg for hele
mennesket ved
å tilby suppe,
såpe og frelse.
Det vil si at vi for
eksempel vil
mette sultne
mager, jobbe for
den enkeltes
verdighet og
fortelle om
Guds kjærlighet.

tilbyr Frelsesarmeen blant annet fengselsbesøk, der de
innsatte får mulighet til å få besøk og snakke med noen
som bryr seg om dem, som kan trøste eller bare lytte til
historier om anger, sorg og lengsel etter familie og venner.
Lengsel og ønsket om en alminnelig hverdag er også
stor blant de som sliter med rusmisbruk, og Frelsesarmeen
er kjent for sitt arbeid og omsorg for denne gruppen. De er
også tilstede for de som har kommet seg ut av misbruket og
trenger hjelp og støtte i etterkant. Rundt om i landet finnes
flere tilbud til de som er kommet ut av rehabilitering og
trenger å fylle livet med meningsfylt, sosialt samvær. Aktivitetstilbud der tidligere rusmisbrukere, folk fra Frelsesarmeen
og frivillige i nabolaget samarbeider om rusfrie aktiviteter
er populære og samler mange. Her får de tidligere rusmisbrukerne ikke bare et sted å gå til, de får også selv være med
å bestemme og bidra.
Som en viktig bidragsyter til Frelsesarmeens sosiale arbeid,
sørger Fretex for at innsamling og salg av gamle ting ikke bare
kommer miljøet til gode, men også har stor betydning for å
bedre livskvaliteten til de som virkelig trenger det i landet vårt.
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Hvor går veien videre?
Kontinuerlig forbedring

Økt innsamling og ingen tekstiler i restavfallet

Fretex jobber etter prinsippene i
LEAN om kontinuerlig forbedring
og vil gjøre en enda bedre jobb for
miljøet videre. Dette skjer ved at vi
hele tiden vurderer egne prosesser
og løsninger og sammen finner små
og store muligheter til forbedringer.
Kontinuerlig forbedring vil prege
miljøarbeidet til Fretex i framtiden
– både det interne og det eksterne.

Fretex ber givere om både ødelagte og hullete tekstiler. Dette er noe som skal markedsføres
enda bedre i tiden som kommer. Fretex vil fortsette å øke sin innsamling av tekstiler.
Parallelt med at Fretex ber giverne om å få «alt», drives det «detektivarbeid» og utviklingsarbeid for å finne nye gjenbruksprodukter. Fretex har en god løsning for gjenbruk gjennom
bruktsalg. Videre blir det viktig å finne nye løsninger for resirkulering. I dag selger Fretex
pussefiller og redesign av fraksjoner som ikke kan gjenbrukes. Det finnes muligheter til
også å selge andre gjenvinningsprodukter. Alt som doneres til Fretex skal bli nyttiggjort jf.
prinsippene i avfallshierarkiet.
Kommunene jobber for at ingen tekstiler skal i restavfallet, Fretex samarbeider med
mange kommuner og finner løsninger for at dette målet skal nås.

HVER OG EN kan vi gjøre mye, men aller best er det når man har gode partnere å jobbe sammen med. Vi takker for godt samarbeid
og bidrag til innsamling, gjenbruk og distribusjon. Sammen gjør vi at karbonfotavtrykket må ned en størrelse eller to hvert år.

fretex.no
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Fretex tar imot alt av tekstiler
– uansett forfatning, form, farge eller materiale

Ingen tekstiler skal i restavfallet!
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