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Forord 

Denne rapport gir en beskrivelse av gjennomføring av prosjektet ”Bedre boliger” på 

Dagsverket. Vi håper resultatene vil bidra til å tilføre kompetanse og kjennskap til 

boligsosialt arbeid for en gruppe mennesker med sammensatte utfordringer. Vi 

mener prosjektet har bidratt med å øke boevnen til våre deltakere, og på den måten 

bidratt til en bedre ivaretakelse av kommunes boligmasse. 

Vi takker Husbanken for at prosjekt ”Bedre boliger” kunne gjennomføres. Ikke minst 

tusen takk til Trondheim Eiendom for å ha gitt oss tillit til å gjennomføre prosjektet i 

deres boliger. Det har vært et strålende samarbeid! Rådmannens fagstab ved Gunn 

Sølvi Nyeggen har også vært en viktig ressurs for oss.  

Vi ser at boligprosjektet på Dagsverket har vært et viktig bidrag for livskvaliteten til 

deltakerne.  

 

 

 

 

 

Øivind Kihl 

& 

Barbro Hoel 

 

Juli 2014 
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1. Prosjektmål 

Prosjektmålet i ”Bedre boliger” er å bidra til at Dagsverkets deltakere får mer verdige 

boforhold. Gjennom egen innsats ved å pusse opp sin kommunale bolig er målet å 

øke boevnen og livskvaliteten til våre deltakere. Et verdig liv innenfor husets fire 

vegger er et viktig mål for den totale pakken av velfungering. Et verdig boforhold gir 

økt stolthet og eierskap til egen bolig.  

Oppussing av leiligheter vil øke verdien av Trondheim kommunes boligmasse. Som 

en del av Dagsverkets arbeidsoppdrag utvikler deltaker kompetanse i 

oppusssingsarbeid. Målet er også å øke boevnen til våre deltakere. Denne 

kunnskapen er viktig for ei målgruppe som består av langvarige kommunale 

leietakere.  

Videre er det et sterkt mål om å koble helse og sosialtjenester tettere rundt deltaker, 

og vi ser at Dagsverket er et fint utgangspunkt for dette arbeidet.  

Gjennom prosjektet styrkes samhandlingen rundt hver enkelt deltaker. Det er her et 

mål å avklare om metodikken som brukes i boligprosjektet og på Dagsverket for øvrig 

har gode effekter på boligsosialt plan. Synergieffekten av dette vil også kunne være 

på et samfunnsøkonomisk plan.  
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2. Hva er Dagsverket? 

 

Om Dagsverket: 

 

Dagsverket er et arbeidstiltak under Stavne Arbeid og Kompetanse KF og har sine 

lokaler plassert i Kongensgate 79. Avdelingen gir et lavterskeltilbud for ei målgruppe 

med rusrelaterte problemer. Plassene på Dagsverket finansieres i et samarbeid 

mellom Trondheim kommune og NAV.  

Dagsverket hadde oppstart som prosjekt i 2007, og ble i 2010 et fast tiltak for byens 

rusmisbrukere.  

Tiltaket har pr 1. Juli  2014 18 tiltaksplasser, 3 av disse plassene er ekstra plasser 

gjennom boligprosjektet. Det er 4,5 stillingsandeler knyttet til Dagsverket. 

Fagkoordinator på Dagsverket har 3 årig sosialfaglig høyskole utdanning. 

Arbeidslederstillingene er besatt av fagarbeidere med lang realkompetanse og 

erfaring i å jobbe med utsatte grupper.  

Metodisk tilnærming på Dagsverket er å tilby deltakerne praktisk arbeid i et ”dag for 

dag” perspektiv. Det kreves ikke total avholdenhet for å være i tiltaket, men man må 

være i stand til å delta i kommunikasjon og arbeidsutførelse når man er på jobb.  

Belønning på 200 kroner for vel utført arbeid utbetales ved arbeidsdagens slutt. 

Arbeidstiden på dagsverket er fra klokken 09.30 til 13.30. Vi kjenner ikke til at det 

finnes annet lavterskel arbeidstiltak som jobber såpass systematisk med denne 

målgruppen, da med tanke på videreføring ut mot arbeidspraksis og reelt lønnet 

arbeid. 
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Deltaker - gruppa:  

 

Rundt 100 forskjellige deltakere bruker Dagsverket hvert år. Det er et snitt på ca 35 

forskjellige deltakere pr måned og kvinneandelen er på ca 30%. Alderspredningen er 

fra 18-67 år, gjennomsnittsalder for 2013 var 41 år. Deltakergruppa betegnes som 

voksne med forskjellige typer rusproblem. Rusbildet blant deltakerne har mange 

uttrykk. Noen ruser seg aktivt, andre er på vei ut av rusproblem eller er rusfri. Noen 

bruker Dagsverket som en del av sin rusbehandling. Dagsverket er rusforebyggende, 

rusreduserende og for enkelte, veien ut av rusavhengighet. Deltakerne lever stort sett 

av uføretrygd eller sosialhjelp fra NAV. Noen deltakere på Dagsverket er klar for et 

arbeidsløp på sikt, og kobles på NAV. Dagsverket har en egen kontaktperson på 

NAV og vi ser at det har vært et viktig tiltak å få NAV kontoret til oss. Dagsverket har 

vært en viktig brobygger mellom deltaker og saksbehandlere i et system som kan 

være vanskelig å finne frem i. Vi ser terskelen for å motta bistand blir lavere når man 

har Dagsverket ved sin side i prosessen. 

 

Arbeidsoppgaver på Dagsverket:  

 

Dagsverket får inn arbeidsoppdrag fra både offentlige og private organisasjoner, 

samt flere privatpersoner. Arbeidsoppgaver kan være alt fra trefelling, vedpakking, 

vaskeoppdrag, flytteoppdrag, pakking av sprøyter for helseteamet, 

containermontering og hagearbeid. Har man ikke eksterne oppdrag for dagen, er det 

egen produksjon av diverse produkter som står for tur. Dagsverket er opptatt av at 

arbeidsoppgavene skal være et reelt og varierende arbeid. Ut fra arbeidsevnen til 

den enkelte må vi ha arbeidsoppdrag som gjør det mulig å differensiere oppgavene 

ut fra dette. Dagsverket er godt etablert i både det offentlige og private og det er stor 

pågang  på arbeidsoppdrag, tvert i mot rekker vi ikke over alle oppdrag som kommer 

inn, og må takke nei til en del.  

 

Boligprosjektet på Dagsverket er også en del av arbeidshverdagen. Vanlig prosedyre 

er å ha med en til to deltakere og i tilegg den deltakeren som vi er hjemme og pusser 

opp til. Vi ser at enkelt ”handyman” oppdrag som for eksempel maling, montering av 
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garderobe, legging av gulv er fine arbeidsoppdrag som mange deltakere liker å være 

med på. De får kompetanse på områder de synes er nyttige. 

Dagsverket har et sterkt fokus på at alle skal få tilbud om en arbeidsoppgave de 

klarer å utføre, og vi er åpen for alternative arbeidsoppdrag, og ser dette som viktig 

for Dagsverkets virke.  

 

Arbeidsdagen:    

 

Deltakerne møter opp innen klokka ni og arbeidslederne setter da opp dagens 

arbeidslag. Deltakere plasseres på aktuelle arbeidslag både ut fra ferdigheter og 

ønsker, samt hvem de fungerer med sosialt. Det er stort fokus på at deltakerne skal 

trives på jobb og arbeidsoppgavene blir tilpasset hver enkelt. Mestringsfølelse er 

viktig og det er hensiktsmessig å gi folk arbeidsoppgaver det er en reel forutsetning  

at de klarer å utføre. Arbeidsevnen til den enkelte deltaker spriker fra lav til høy, og 

det er rom for disse variasjonene.  

Ansatte ved Dagsverket har møter før og etter enhver arbeidsdag. Der diskuteres 

deltakergruppa og den praktisk gjennomføring av arbeidsdagen, og planlegging av 

neste arbeidsdag, samt befaringer for fremtidige arbeidsoppdrag.  

 

       

Basseproduksjon ved Dagsverket                    Vaskeriet ved Dagsverket 
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3. Metodisk tilnærming i arbeidstiltaket 

 

Arbeidet er grunnlaget for vår metodiske tilnærming på Dagsverket. Ved å stå 

sammen i arbeidet, skulder ved skulder, løser vi oppdrag i fellesskap. Gjennom å 

arbeide på lik linje for å oppnå målet, har vi skapt et grunnlag for gjensidig respekt og 

troverdighet. Vi kommer i posisjon ovenfor våre deltakere og dette er skapt av en 

felles plattform til samarbeid om den enkeltes utfordringer.  

Dagsverket har skapt et godt arbeidsmiljø hvor deltakere er trygge og uttrykker en 

stor glede over å gå på jobb og den tilhørigheten det gir. I arbeidshverdagen på 

Dagsverket ser vi mange med høy arbeidsevne innenfor rammene dette 

arbeidstiltaket gir. De opplever stor mestringsfølelse ved å bidra med «skikkelig 

arbeid», og uttrykker at dette er en viktig brikke for å føle stolthet over seg selv.  

 

Mann 40: ”Jeg hadde ikke ledd på 3 år før jeg kom hit, alt har vært bare pyton! Nå  

gleder jeg meg til å gå på jobb hver dag! Jeg er klar for arbeidslivet igjen». Han er i 

skrivende stund kommet ut i ordinært arbeid etter 4 år uten jobb og 8 måneder på 

Dagsverket.  

 

Kvinne 37: ”Jeg har gått her i ett år nå, og det har vært en livredder for meg. Livet 

mitt har tatt en positiv vending. Da jeg begynte her så jeg en mulighet til å få mer 

penger til rus. Men nå trenger jeg nesten ikke penger til rus, da jeg nesten har sluttet 

å ruse meg etter jeg begynte her.” 

 

 

Arbeidsleder tar med arbeidslaget ut på oppdrag ut fra hva som skal gjøres den 

aktuelle dagen eller perioden. Gjennom å jobbe side-om-side med felles mål, skapes 

stor tillit mellom arbeidsleder og deltaker. Tilliten som opparbeides kan brukes til å 

koble på tjenester deltaker kan trenge for å rydde opp i livet sitt. Det kan være 

tjenester gjennom NAV, Helse og Velferd, Oppfølgingstjenesten, Helseteamet, eller 

tannlege for å nevne noe. Deltakers utfordringer til deltaker er ofte sammensatt. 

Gjennom arbeidsmiljøet og tryggheten det skaper, øker Dagsverket muligheten for at 

disse tjenestene taes i bruk av deltaker.  
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Dagsverket har i flere tilfeller vært frustrasjonsdempende og behjelpelig for 

saksbehandlere i forvaltningen som har hatt problemer i sin dialog med våre 

deltakere. 

 

Brukermedvirkningen står svært sentralt i metodetilnærmingen:  

 

 

 

Troen på at folk er eksperter på eget liv står sterkt her på Dagsverket. Rusmisbrukere 

er en stigmatisert gruppe som er vant med å streve med et system de ikke finner sin 

plass i.  

Dagsverket opererer som en kartleser i systemet for deltakere. Deltakere kan ofte 

starte på Dagsverket med et ønske om vanlig jobb.  

Kvinne 46: ”Jeg tror mange som begynner her har vært flere runder både i 

behandling og i hjelpesystemet. Noen finner ut at de må ta tak i ting selv, og starter 

her på Dagsverket.” 

Mann 52: «I 2013 kom det nye regler slik at jeg på AAP ikke lenger fikk gå på 

Dagsverket. Da raste alt sammen for meg og det ble en langvarig rusboble. NAV 

stoppet min AAP og jeg gikk over på sosialhjelp. Da fikk jeg være her igjen. Nå har 

jeg fått uføretrygd og skal være her til jeg går av med pensjon om jeg klarer. 

Dagsverket er viktig for at jeg skal fungere i hverdagen.» 

Denne historien viser en mann som har flere hjelpere i både NAV, Helse og Velferd, 

fastlege hvor ingen klarer å møte han ”der han er”. I hans tilfelle er Dagsverket er den 

eneste instansen som er i posisjon til å hjelpe han. Systemet ble for vanskelig å få 

oversikt over.  

 

På Dagsverket har de fleste en forhistorie som tynger dem. Rus har blitt en måte å 

takle hverdagen og dempe smerten på. Mange uttrykker at de er slitne av å fortelle 
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sin historie, og har fått nok av ”gode hjelpere” i støtteapparatet. De føler arbeid er en 

bedre form for ”terapi” fordi samtalene kommer naturlig. 

 Brukermedvirkning er viktig, dette skjer blant annet på allmøtet som gjennomføres 

en gang per måned. Gjennom allmøtet har deltakeren utnevnt 3 tillitspersoner som 

deltar i i forhold til utforming av regler på Dagsverket. Regler rundt loddtrekning for 

deltakelse i arbeid er et eksempel, dette må brukes om det kommer flere enn 18 

deltakere på jobb om morgenen. Når en ny deltaker møter for første gang får 

vedkommende garantert jobb første dag. Deltakere viser stort sett respekt for reglene 

som gjelder, da de selv har vært med og laget disse.  

Ved allmøtene dukker det ofte opp spontane saker deltakerne er opptatt av. I 

hverdagen er det ikke uvanlig at deltakerne engasjerer seg i oppgaveløsninger og 

forslag for arbeidsdeling ved dagens oppdrag. Spontane diskusjoner om alt fra HMS 

til valg av verktøy blir tema og allmøtene blir er en viktig arena for brukermedvirkning 

i vår hverdag.  

 

 

 

         

Vedproduksjon ved Dagsverket 
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4. Hovedfunn ”Forprosjekt bolig” 

 

”Forprosjekt Bolig” på Dagsverket startet i januar 2013 og avsluttet juni 2013. 

Hovedmålet var å avklare mulighetsrommet for oppussing av leiligheter til deltakere 

ved Dagsverket. Et annet viktig mål var å få til et viktig samarbeid med eier av 

leilighetene, Trondheim Eiendom. Målet var å se om metodikken ved Dagsverket er  

hensiktsmessig i et boligsosialt perspektiv.    

Gjennom flertallige hjemmebesøk i forprosjektet ble det avklart at det var et stort 

behov for bistand i hjemmene. Alle leilighetene hadde behov for oppussing i større 

eller mindre grad. Alle deltakere vi registrerte ønsket å delta, og når vi fikk innvilget 

hovedprosjektet var det en kø av utålmodige deltakere som sto og trippet. Det oppsto 

ingen utfordringer i forhold til om de ville slippe oss inn i sine hjem, noe man kunne 

ha antatt med denne brukergruppa. Trondheim Eiendom meddelte at de hadde store 

utfordringer med dette i forhold til sine leietakere. Dagsverkets posisjon ovenfor 

brukergruppa var utslagsgivende for at dette gikk bra. 

Samarbeidet som ble utviklet med Trondheim Eiendom i Forprosjektet dannet en god 

base for en videreutvikling av kompetanse for videre boligprosjekt. Cirka 150 

personer fra Dagsverkets deltakerliste leier bolig gjennom Trondheim eiendom. 

Blant mange av navnene vi gikk gjennom med Trondheim Eiendom var det flere med 

lang botid og med liten eller ingen oppgradering i boligen. Trondheim Eiendom 

bekreftet kjennskap til flere av navnene i Dagsverkets deltakerlister i forhold til 

hærverk, lav boevne og husleierestanser. Det ble svært synlig i Forprosjektet at vi 

hadde mange deltakere som Trondheim Eiendom klassifiserte som svært utfordrende 

leietakere.  

Samarbeidsavtalen mellom Trondheim Eiendom og Dagsverket ble en viktig brikke 

da vi fikk sterke signaler om fortsettelse av Boligprosjektet. Avtalen er vedlagt 

rapporten. Kort forklart forplikter avtalen begge parter til samarbeid om leiligheter og 

leietaker. Boligprosjektet skal gjelde for Dagsverkets deltakere og alle forslag til 

oppussing fra vår side må skje i samråd med Trondheim Eiendom. 

  



12 

 

5. Medarbeidere i ”Bedre Boliger” 

I boligprosjektet er det ansatt 2 medarbeidere i full stilling, disse stillingene 

finansieres av Husbankens kompetansemidler. 

Prosjektets arbeidsleder og ”handyman”  

To ansatte har i hovedsak jobbet med boligprosjektet som arbeidsledere. Begge har 

tidligere jobbet ved ”Rebygg” på Stavne. Rebygg jobbet med å hjelpe unge 

mennesker ut i jobb gjennom skjermet arbeidstrening. Hovedideen var gjenvinning av 

bygningsmateriale. Denne tankegangen har også stått sentralt i boligprosjektet, for å 

reparere det eksisterende er alltid utgangspunktet. Arbeidsleders kunnskap om 

praktisk arbeid i forbindelse med oppussing og bygging har vært gull verdt i 

prosjektet. Vi fikk en oppussingspott på kr 100.000 av Trondheim Eiendom. Potten 

fordeles på 10-15 leiligheter. For å holde oppussingsbudsjettet per leilighet så lavt 

som mulig brukes kreative løsninger.  

              

Gammelt skap får nye hyller.   Tetting av rør over kjøkken. 

Det er mange vendinger i prosjektet, og ting tar ofte mer tid enn man har sett for seg. 

Planlegging og handling gjøres stort sett sammen med deltakere. Underveis dukker 

det opp nye behov for innkjøp, samtidlig som man må avklare om det er ting deltaker 

selv skal dekke. Arbeidsleder i boligprosjektet opererer på samme måte som en 

vanlig arbeidslederstilling. Ideen om å jobbe skulder ved skulder fungerer utmerket 

også i boligprosjektet. Beboer er alltid med arbeidsleder under oppussing. 

Arbeidsevnen varierer i like stor grad som boevnen varierer. Noen trenger mer 
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veiledning enn andre i oppussingsprosessen, og vi vurderer hvilke arbeidsoppgaver 

hver enkelt kan utføre underveis. De fleste deltakere opplever det svært lærerikt og 

artig å pusse opp leiligheter. Stort sett har arbeidsleder med seg 2 eller 3 deltakere 

inkludert beboer av leilighet. Mange deltakere trenger tett veiledning i 

oppussingssituasjoner og dermed begrenses antall deltakere på oppussingsoppdrag. 

Dagsverket har fast bil med 3 sitteplasser, fullt utstyrt med verktøy og maling for å 

dra ut på oppdrag ”Bedre boliger”.  

 

Prosjektkoordinator 

 Prosjektkoordinator sin rolle er administrativ men også styrt av behov som dukker 

opp underveis. Samarbeidet mot Trondheim Eiendom er viktig del og kan være alt fra 

enkle avklaringer underveis, til mer overordnet planlegging. Det blir gjort grundig 

dokumentasjon av boligene med bilder og rapporter til Trondheim Eiendom for hver 

enkelt leilighet.  

Før oppussing kan igangsettes avklares det om leietaker er à jour med husleie, dog 

er det er en forutsetning for å ta del i boligprosjektet. Ved to anledninger var 

deltakere ikke vært à jour. I disse tilfellene hjalp vi til å rydde opp i saken først ved å 

søke dekning av husleierestanse i NAV.  

Å være prosjektkoordinator uten å være ”ut i felten” i dette prosjektet ville vært et 

ufullstendig oppdrag. Tilliten som skapes i arbeid som metode er av høy viktighet for 

prosjektkoordinators arbeid og relasjon til deltaker. Det er hjemme i leilighetene vi får 

informasjon om boevnen til den enkelte. I flere saker har det vært behov for å koble 

på tjenester fra det offentlige; det kan være Helse og Velferd og tjenester som 

hjemmehjelp, helsetjenester, ambulerende boveiledning, Helseteam og NAV. 

Prosjektkoordinator har vært med på flere slike møter med disse instansene, samt 

ansvarsgrupper rundt den enkelte. Det hender vi trenger bistand fra NAV. I to 

leiligheter så langt har det vært behov for nedvasking før oppussing. I en sak tok 

Polygon nedvasking og regning ble som avtalt sendt NAV. I en annen sak vasket 

Dagsverket ned leiligheten og fakturerte jobben til NAV etter avtale. I forhold til 

husleierestanse er også NAV en viktig samarbeidspartner. Både for å få ryddet opp i 
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den aktuelle restansen, samt å ordne et bedre system for deltaker slik at det ikke 

gjentar seg.  

Prosjektskoordinators kjennskap til systemet gjennom NAV har kommet godt med. 

Sammensatte behov for tjenester gjelder mange av våre deltakere. Ofte er det 

økonomisk rot og deltaker ønsker ofte å ha Dagsverket ved sin side når de skal 

rydde opp dette.  

Rollen utad i et prosjekt er viktig. Prosjektkoordinator tar ansvar for møtevirksomhet 

med Husbanken, Trondheim eiendom og Rådmannens fagstab. Internt i Stavne har 

det også vært viktig å synliggjøre prosjektet og da vi tenker at det på sikt kan jobbes 

mot alle brukere av Stavne systemet. Det har vært viktig å gjøre prosjektet kjent i 

kommunen, og målet er på sikt å få dette forankret som et varig tiltak. 

Prosjektkoordinator informerer alltid om boligprosjektet i samarbeidsmøter, og det 

kan virke som at prosjektet er noe flere i kommunen nå har kjennskap til. Klipp fra 

Adressaavisa reportasje ligger som vedlegg. 

Felles for begge stillingene i prosjektet er betydningen av en god relasjon med 

deltaker. Den gode relasjonen kommer gjennom arbeid som metode. Relasjonene og 

tilliten som oppstår i arbeidet er viktig både i det praktiske arbeidet, og i samarbeid 

med andre aktører i den enkeltes sak.  

Det har vært viktig med to stillinger i prosjektet for at det skulle lykkes så godt. 

Rollene utfyller hverandre, med den praktiske siden, i tillegg til den sosialfaglige 

kompetansen.  Samarbeidsbehovet ut mot offentlige etater er stort og viktig for å 

drive prosjektet rett vei. Man må veksle mellom flere oppgaver på en gang, både 

praktisk og sosialfaglig kompetanse. Riktige tjenester til riktig tid har vært essensielt.  
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6. Deltakerens aktivitet i prosjektperioden 

Oppussingsarbeid har falt i smak, og flere ytrer ønske om å bli med på slike 

arbeidsoppdrag. Oppussingen byr på flere forskjellige arbeidsoppdrag blant annet  

vasking, søppelkjøring, maling, gulvlegging og montering av innbo. Mange deltakere 

synes det er spennende og nyttig å være med i prosessen fra start til slutt.  

De 12 deltakerne som har fått leilighetene sine pusset opp dette året viser stor 

begeistring. De har fått en mulighet de har drømt om lenge.  

Kvinne 46 

 ”Jeg er veldig glad jeg har fått en leilighet. For ett år siden, etter 3 år på Heidrun 

senteret ordnet det seg. Det er det beste som har hendt på lenge. Det er litt feil og 

mangler på leiligheten min, men jeg er bare så glad jeg har en egen plass som bare 

er min. Jeg sendte inn ei lita liste til Trondheim Eiendom over ting jeg ønsket de 

kunne fikse når jeg flyttet inn. De kommer ikke til å prioritere det, så nå er jeg veldig 

glad for at jeg får dette fikset opp gjennom boligprosjektet. Det er en del små ting 

som irriterer meg, men som jeg ikke får til å ordne selv, dette blir nå gjort. ” 

 

Ved befaring i boligen får man ofte en ny innsikt i tingenes tilstand. Hos noen ser 

man raskt at boevnen er svært dårlig, mens hos andre er papirtårn med regninger en 

god indikasjon på at det trengs bistand til opprydding i gjeldsproblematikk. I omtrent 

halvparten av sakene blir det behov for oppkobling mot en eller annen offentlig 

tjeneste. 

I noen saker har det vært behov for tjenester fra Helse og Velferd. Vi har da 

gjennomført møter hjemme hos beboerne. Beskrivelse av 4 utvalgte kommunale 

leiligheter følger nå som eksempler på flere sider og utfordringer vi møter i 

boligprosjektet.  
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Mann 54 

Deltaker har bodd i sin kommunale leilighet i 5 år. Han sier det ikke har blitt foretatt 

oppussing eller besøk fra kommunen i denne perioden. Når oppussingen startet i 

hans leilighet var det svært uhygenisk og rotete der. Vi måtte bruke flere dager på 

vasking og søppelkjøring før selve oppussingen kunne komme i gang. Det var blant 

annet larver på gulvene og alt i alt, et trist syn. Deltaker mente at leiligheten var 

såpass uhygenisk på grunn av helseproblem. I perioder med tett alkohol inntak blir 

han i svært redusert form.  

Vi hjalp deltaker å søke dekning for vask og søppelkjøring og dette fikk han gjennom 

NAV. Han var svært redusert form og hadde vært aktivt ”på fylla” i en lang periode. 

En ukes tid ut i oppussingsperioden var deltaker så sliten at han knapt kom seg opp 

av stolen, og vi ble enige om å ta pause i oppussing.  

      

Fra kaos til orden i oppholdsrommet.  

Prosjektkoordinator inviterte Helse og Velferd på samarbeidsmøte hjemme hos 

deltaker slik at hans hjelpebehov kom tydeligere frem for saksbehandler. Det ble 

avtalt at han skulle få vedtak på hjemmehjelp som han kunne kontakte ved behov. 

Dog kunne ikke Helse og Velferd love at han kunne få hjelp samme dag. Med ganske 

høy uføretrygd og egenandel på hjemmehjelp, ønsket deltaker heller å få et fast 

vaskeoppdrag gjennom Dagsverket. 
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Et stykke ut i oppussingsprosessen ble deltaker så dårlig at han nesten kollapset. Vi  

ringte Helseteamet heller enn å ta det gjennom Helse og Velferd. Det ble på dagen 

ordnet med 14 dagers plass på ”Utsikten” (Korttids avrusningsplass). Etter 2 uker var 

han meget bedre form og vi kunne fortsette oppussing. 

Etter avtale med leietaker valgte vi å ferdigstilleoppussing mens han var innlagt. I 

dette tilfellet handlet det om at han var i såpass dårlig form at det føltes bedre å bidra 

med en god oppstart etter innleggelse enn at han skulle komme hjem til et uferdig 

kaos.  

Av praktiske oppgaver ble det i denne leiligheten gjort følgende; malingsarbeid av 

vegger og tak. Deltaker uttrykte klare ideer om hvordan han ville ha det: ”Jeg blir syk 

av hvite vegger, jeg kjøper blå maling selv.” Slik ble det, en fargerik stue i grønt og 

blått som han selv ble veldig fornøyd med. ”Snekker`n” på Stavne har bygd en 

benkeplate i villmarkspanel som han skal bruke som romavdeler mellom kjøkken og 

stue. I denne leiligheten har vi også jobbet med uteområdet. Han har fått en levegg 

på veranda, som ly mot naboer og vind. Kort oppsummert; mye bra oppussing samt 

oppkobling opp mot annen bistand som var nødvendig for totalfungeringen av 

deltaker.  

 

Levegg på veranda 
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Kvinne 54 

Deltaker har leid denne boligen i 27 år. I denne perioden har hun fått oppgradering 

av bad. Hun har tidligere hatt livstidskontrakt gjennom kommunen, men gikk i fjor 

over til 3-års kontrakt. I realiteten betyr dette for leietaker at hun får bo 3 år i gangen 

og må dokumentere at hun ikke har gått opp vesentlig i inntekt, eller fått formue. Tre 

års kontrakt er en belastning for henne fordi hun mener at hun ikke har helse til å 

flytte eller å bryte opp etter så lang tid. ”Hvis de kaster meg ut går jeg rett i bakken, 

garantert!” 

Under oppussingsperioden får deltaker et nytt brev fra Helse og Velferd som ønsker 

å komme i kontakt med leietakere med lang botid. De har et prosjekt med kartlegging  

om kommunale leietakere er berettiget til boligen eller eventuelt er i stand til å kjøpe 

boligen de leier. Hun blir svært stresset over dette, og føler hun står i fare for å miste 

leiligheten nå når hun endelig får pusset den opp. Prosjektkoordinator blir med henne 

på møte med Helse og Velferd og det blir enighet om at hun skal undersøke mulighet 

for å kjøpe leiligheten. Meglertaksten er det ingenting å si på, og hun sender  søknad 

om å få startlån. Da vi endelig har klart å motivere henne til dette blir skuffelsen stor 

når hun får avslag på grunn av lav betjeningsevne.  Det blir uansett et bra plaster på 

såret når et splitter nytt kjøkken kom på plass.  

          

Godt å få byttet kjøkkenet fra 80-tallet. 
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Mann 38: 

Leietaker har bodd i leiligheten siden han kom alene til Norge for 10 år siden. Som ny 

i Norge og på bar bakke fikk han hvitevarer og møbler av kommunen. Leiligheten 

fremstår som nå som svært sliten og uhygenisk. De første dagene gikk med til 

nedvasking og ”vaskekurs”. Vi pleier å få en del gratis varer på Coop, og sørget for at 

denne leietakeren fikk et lite lager av vaskemidler.  

Det ligger hauger med regninger i leiligheten, mye uåpnet. Vi tilbydde oss å ”rydde” i 

disse, og det ble avdekt en del inkassosaker. Han innser at inkassosakene vil føre til 

fare for utkastelse, og tar omsider mot hjelp til å søke NAV om dekning for noen av 

sakene. 

Vaskemaskinen hans var ødelagt med hauger av skittentøy overalt. Da det blir snakk 

om å søke NAV for å få kjøpt ny vaskemaskin blir det motstand. Etter 10 år på 

sosialhjelp ønsker deltaker å ha minst mulig med NAV å gjøre. Heldigvis kommer vi 

over både vaskemaskin, oppvaskmaskin og kjøkkeninnredning på Stavne, og disse 

doneres til Boligprosjektet. Leiligheten males i alle rom, han får nytt garderobeskap 

og baderomsinnredning.  

      

Kjøkkenet blir utrolig flott, helt gratis! 

 

Kvinne 36: 

En leietaker med tilsynelatende god boevne og høyt engasjement i starten. Planene 

er mange, og hun handler ivrig inn gulv på to rom for egen regning. Mye arbeid ble 
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satt i gang i denne leiligheten, og det ble litt utfordringer når hun plutselig ikke holder 

avtaler. Vi startet da oppussing i en annen leilighet, til leietakers fortvilelse. Etter at 

hun noen uker har bodd i kaos kommer vi i dialog igjen, etter en noe vanskelig 

periode.  

I leiligheten gjøres følgende; fjerning av garderobeskap fra 60-tallet og innkjøp av 

nye, maling, gulvlegging soverom og stue, ny peis og selvlagede hyller på bad. 

Denne leiligheten er den som blir mest oppgradert av alle i løpet av prosjektet. 

Økonomisk bidrar leietaker med mer enn de fleste, men den fysiske egeninnsatsen 

er lav.  

               

”Endelig varm leilighet igjen!” 

               

Ny garderobe                           Selvsnekret hylle til vaskemaskin 
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7. Samarbeidspartnere  

 

Samarbeid med Trondheim eiendom: 

Vi er i et svært fruktbart og konstruktivt samarbeid med Trondheim Eiendom. 

Sammen har vi drevet boligprosjektet i en positiv retning. Samarbeidsavtalen vi skrev 

under i forprosjektet la grunnlag for en god struktur. I prosjektet har vi i hovedsak 

forholdt oss til to ansatte på vedlikehold, samt en administrativt ansatt med god 

oversikt over både ansvarshavende på byggene og oversikt over innbetalte husleier. 

Kommunikasjonslinjen har vært enkel å følge og utfordringer har blitt tatt fortløpende. 

Vi har hatt møtepunkt ved flere anledninger for å skape en felles forståelse for 

arbeidet som drives. For hver leilighet har det vært praktiske avklaringer, og 

rapportering av feil og mangler. Vi fant gamle varmtvannsberedere, fare for fukt og 

skadedyr for å nevne noe. Om deltaker er à jour med husleie har alltid blitt avklart i 

forkant av hver oppussing og husleierestanser ryddes av veien. Disse sjekkpunktene 

gir en god kontroll på både boligens tilstand, samt leietakers ”tilstand” både i forhold 

til boevne og økonomi. I noen av sakene har det vært behov for kontroller eller 

ekspertise fra faglært personell. Veien til Trondheim Eiendoms faglærte har vært kort 

og vi er trygge på at alt er gjort forsvarsmessig.  

 

Egen pott:  

I desember 2013 ble det avklart med Trondheim Eiendom at Dagsverkets 

boligprosjekt skal disponere en egen pott på 100.000 kroner for oppussing. Dette 

forenklet prosessen betydelig både for Trondheim Eiendom og Dagsverket, spesielt i 

forhold til innkjøp. Vi har hatt et felles mål med Trondheim Eiendom om 10-15 

oppussinger, og vi er på 12 leiligheter ved prosjektsperiodens utløp. Det er fremdeles 

igjen noe av oppussingspotten.  

Pr 1. juli er det brukt ca kroner 35 000 på materialer og diverse utstyr fra IKEA og 

Obs!. Det er også brukt cirka kroner 30 000 på maling og malingsutstyr.  
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Samarbeid med Helse og Velferd 

I flere saker har det vært et tett samarbeid med Helse og Velferd. Dette i forhold til 

konkrete deltakere sitt hjelpebehov, samt avdekking av nye hjelpebehov. 

Prosjektkoordinator har møtt opp i ansvarsgruppemøter ved flere anledninger. 

Dagsverkets involvering i ansvarsgruppemøte skjer ofte etter ønske fra deltaker, men 

også fordi hjelpeapparatet ser Dagsverket som en viktig brikke i deltakers liv.  

I forhold til deltakere som er uten fast bolig har Dagsverket prøvd å hjelpe til etter 

beste evne. Frustrasjonen over å ikke ha tak over hodet er enorm. De fleste vi har 

hjulpet å søke kommunal bolig har fått innvilget dette. Dessverre blir ikke 

frustrasjonen mindre når de får beskjed om at det fra innvilgelse enda kan gå 2-3 år 

før innflytting. Våre deltakere faller totalt gjennom på et presset utleiemarked. 

Deltakere som har gått på årsvis uten en egnet plass og bo er ikke unormalt. 

Herberget på Frelsesarmeen brukes flittig, mens kvinnelige deltakere bor på Heidrun 

senteret (kriseplasser for kvinnelige rusmisbrukere).  De har ofte gått lenge uten bolig 

før det søkes eller til og med noteres at de faktisk er uten fast bolig.  

 

På bakgrunn av denne problematikken initierte vi et møte her på Dagsverket med 

Housing First prosjektet i Trondheim. Housing First uttrykte at det manglet et tilbud til 

deres brukere som de har bosatt. Da så vi et klart behov for å synliggjøre 

Dagsverket, et tilbud som vi mener er midt i målgruppa deres. 

Etter informasjon til våre deltakere om Housing First hadde vi flere ivrige kandidater 

som meldte seg. Prosjektkoordinator sendte over fire konkrete forslag, og har nå fått 

meldt opp en deltaker som aktuell for bolig gjennom ”Housing First”. De andre var 
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også i målgruppa men falt fra på grunn av diverse årsaker; høy gjeld til kommunen, 

mens en skaffet seg bolig selv i perioden. Den siste fikk avslag med beskjed om at ”vi 

anser deg i stand til å skaffe deg bolig selv”, denne personen må Dagsverket jobbe 

videre med om han ikke løser det selv. Informasjonsutveksling med ”Housing First” 

gjør det godt synlig at koordinerte tjenester for målgruppa er svært viktig for 

målgruppa.   

 

8. Kompetanseutvikling 

Kompetanse om rusmisbrukeren i kommunal bolig 

Dagsverket har videreutviklet en god kompetanse om hvordan våre deltakere bor, 

og hva deres utfordringer består i. Små oppussingsprosjekt til lave kostnader gir 

mye glede og har en fin effekt til at deltaker selv bidrar økonomisk og praktisk. Vi 

ser helt tydelig at aktiv deltakelse i oppussing gir økt boevne. Mange får oppfylt 

ønsker for oppussing, og får en helt ny trivsel i hjemmet. Aktivt bidrag i oppussing 

gir en ny motivasjon for å holde det fint rundt seg. De uttrykker ofte en stor 

overraskelse over hvor lite som skal til for å få det hyggeligere hjemme. 

Arbeidsoppdraget ”oppussing” fenger mange, de synes stort sett det er lærerikt 

og interessant. Effekten av vasking, maling og andre enkle grep blir raskt svært 

synlig når utgangspunktet er dårlig, og dette motiverer godt.  

Mann 57:  

”Hele leiligheten min er nymalt gjennom boligprosjektet. Jeg hadde kikket på 

inngrodde vegger i 7 år og hadde ikke råd til all malinga som trengtes for å få det 

fint. Det ble en helt ny trivsel for meg dette.” 

Igjen gir dette nye ringvirkninger: ”veggene ble så fine, nå vil jeg ha nye gulv 

også. Jeg har sett noe til kampanjepris og tror jeg skal slå til på det. Jeg skal 

spare 200 lappen jeg tjener på Dagsverket i ett par uker så får jeg se om jeg har 

råd.” 
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Det er store forskjeller på deltakers bidrag og arbeidsevne. Noen er svært ivrige 

og setter i gang raskt samt legger godt til rette før oppstart. Med andre deltakere 

har vi hatt utfordringer i forhold til egne bidrag og utfordringer i det å holde avtaler. 

Dagsverket har gitt klare beskjeder for hva som skal gjøres til neste gang, uten at 

avtalene har blitt holdt. Selv om dette i de fleste tilfellene har gått smertefritt, er 

det formulert en kontrakt mellom Dagsverket og deltaker for å synliggjøre deres 

og våre forpliktelser i boligprosjektet. Dette er forpliktelser som avklares med 

deltaker og det taes høyde for den enkeltes arbeidsevne.  

Boligprosjektet har tilført mye kompetanse om deltakerens utfordringer på mange 

plan. Gjennom opprydding av deltakers økonomi antar Dagsverket å ha forhindret 

en utkastelse eller to. Mange deltakere får et nytt syn på det offentlige. Der de før 

har holdt avstand, ser de nå at offentlige instanser har vært positive for å rydde 

opp i vanskelige saker.  

Vi har økt vår forståelse av hva rusmisbrukeren sliter med, og hvordan 

Dagsverket på best mulig måte kan bidra med deltakers boforhold.  

 

Kompetanse om samarbeidende aktører: 

Den posisjonen ansatte på Dagsverket har og får ved å bistå folk i hjemmet gjør 

at veien blir kortere til å be om annen hjelp. Mange kvier seg for å kontakte det 

offentlige og har flere uløste saker de trenger hjelp til. Vi ser at Dagsverket er i 
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god posisjon til å bygge tjenester ut mot Trondheim Eiendom og hjelpeapparatet 

ellers. Måloppnåelsen for sømløse tjenester blir da innen rekkevidde. 

Vi har utviklet en god kompetanse om hvordan Trondheim Eiendom jobber. Vi har 

blant annet samarbeidet med deres Bomiljøgruppe i en sak. I denne leiligheten 

ble det avklart at oppussing ikke var rett grep, da leiligheten må totalrenoveres. Vi 

fikk likevel mye informasjon som vi tok med inn i ansvarsgruppemøte. Der ble det 

avklart at ved videre leieforhold etter renovering trengs daglig oppfølging. 

Ringvirkningene ble uansett positive, selv om det ikke ble konkret oppussing i den 

aktuelle saken.    

Samarbeid med Helse og sosial tjenester, både NAV og Helse og Velferd har 

vært viktig i flere av sakene. Både økonomiske ufordringer og behov for forskjellig 

type oppfølging har det vært viktig å fått i gang ved flere anledninger.  Dette har 

økt Dagsverkets kompetanse om andre samarbeidende aktører som er viktig for 

deltaker.  

Kompetanse om metodisk tilnærming på Dagsverket 

Dagsverket har utviklet en kompetanse og en metodisk vei som kan nyttiggjøres 

ovenfor andre utsatte grupper. Det kan være oppussing med ungdommer sine 

leiligheter for eksempel som en del av et arbeidspraksisløp. Det kan være 

sysselsetting og boveiledning for innvandrergrupper, en gruppe Trondheim 

Eiendom erkjenner å ha utfordringer med i forhold til boevne. Metodikken som 

brukes på Dagsverket er vel anvendt i både et sysselsettingsperspektiv og i et 

boligsosialt perspektiv. Relasjonene og brukermedvirkningen som dannes ved å 

jobbe ”side ved side” er gull verdt for å motivere deltakere til positive endringer. 

            

Ny baderomsinnredning monteres. 
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Utfordringer i prosjektperioden 

Utfordringer Dagsverket har stått ovenfor må sees i tett sammenheng med det 

kompetanseløftet vi har hatt i prosjektperioden. Gjennom utfordringer har vi 

underveis lært hvordan det må jobbes med målgruppa og oppussing. Metodikken er 

den samme som alltid har vært brukt på Dagsverket, men det kommer nye 

utfordringer når man involverer seg i deltakers ”hjemmeliv”. 

Samarbeid: Samarbeid med både deltakere og kommunale tjenester står sentralt. 

Blant våre deltakere er det en del mistillit til de offentlige etater. Prosjektet har jobbet 

mye med å trygge deltakere at involvering fra andre parter er hjelp de ofte trenger. 

Noen deltakere har vært skeptisk til om et oppgradert hjem betyr økt husleie. Det har 

vært en del husleieøkning i både 2013 og 2014, og vi har vært tydelige på at dette er 

en generell økning i kommunen, uavhengig av Boligprosjektet.     

Samarbeid mellom instanser er et nøkkelbegrep, men dog også en utfordring. For å 

få en rusmisbruker til å ta bedre vare på plassen man bor trengs et sosialfaglig 

perspektiv. For å lykkes med boligsosialt arbeid må samarbeidet skje både tverrfaglig 

og mellom etater. Det er mange instanser som kan kobles på og det er en utfordring 

å vite hvem, hva, hvor. Det er flere retningslinjer å forholde seg til for både deltaker 

og kommuneansatte. 

Boevne: Det er et svært ømt punkt å konferere noen med at de kanskje trenger hjelp 

til andre ting enn det de selv synes. I noen tilfeller var leilighetene såpass nedgriset 

at en plan om oppussing må komme i andre rekke. Man må koble på hygienetiltak 

istedenfor å kjøpe maling. Dette er ingen god beskjed og formilde, spesielt ikke hvis 

deltaker har en annen oppfatning av tilstanden enn den ansatte ved Dagsverket. I 

flere saker ser vi at dårlig boevne kunne vært avdekket langt tidligere, men at møter 

mellom bruker og etat tas på kontor / annen plass enn i hjemmet.  

Brukergruppa: Evnen til å stille opp til avtalt tid, eller å utføre avtalt oppdrag er for 

mange begrenset. Vi innså tidlig i den praktiske fasen at oppussing i flere boliger 

samtidlig var viktig for fremdriften. Økonomisk rot og trussel om utkastelse er en 

utfordring og noe som må følges tett opp. Ved å jobbe tett på deltaker får man 
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heldigvis ofte en innsikt som gjør at man kan være raskt på i forhold til utfordringer de 

har, og hindrer da en del kaos i deres liv.  

 

9. Oppsummering 

 

Fremtidsperspektiv 

Dagsverket ser store muligheter for å utvide prosjektet til andre grupper i Stavne 

systemet. Man kan også jobbe videre med utvikling av kompetanse rundt flere 

temaområder som; de uten fast bolig (UFB), søknad om bostøtte, husleie, hjelp til å 

søke kommunal bolig for å nevne noe. Området ”bolig” er et stort og et viktig område 

for våre brukere å lykkes på, for å kunne jobbe med andre brikker i sitt liv. Prosjektet 

kommer deltakere og Trondheim kommune til gode, og det kan være viktige 

langsiktige gevinster av å fokusere på disse boligsosiale spørsmål. Andre målgrupper 

kunne også dratt nytte av boligsosialt arbeid knyttet til et lavterskel arbeidstiltak. 

Prosjektet videreføres med til sammen en stilling fra høsten 2014. Dette med en 

kombinasjon av midler fra Arbeid og Velferdsdirektoratet og Trondheim Kommune. 

Det sosialfaglige oppfølgingsarbeidet vil bli driftet av midlene fra Arbeid og 

Velferdsdirektoratet der Stavne har mottatt støtte for å styrke oppfølging i bolig for 

rusmiddelmisbrukere.  

 

Positive følger av viktig arbeid 

Vi mener at den samfunnsøkonomiske gevinsten er stor når man øker boevnen til 

denne målgruppen. Mange av deltakerne på Dagsverket er utfordrende leietakere og 

dette er midt i kjernen av hva Trondheim Eiendom bruker mye ressurser på.  

Vi har sett at arbeidet som pågår har positive ringvirkninger på flere plan:  

- Dagsverkets innsikt i deltakers boligsituasjon gir god kunnskap for å jobbe med 

deltaker på flere plan. Denne innsikten er viktig for å koble på rett tjenester. Gjennom 

boligprosjektet er det synlig at oppussingen har ført til en økt stolthet og eierskap til 
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leiligheten. Dagsverket ser store endringer i forhold til trivsel hjemme, og hva godt 

dette gjør for hele mennesket.  

- Den konkrete oppussingen har en positiv effekt for Trondheim Eiendom. Vi har 

gjennom vår posisjon enkelt fått tilgang til leiligheter det i utgangspunktet har vært 

utfordrende å få tilgang til. Vi har gjennom dette økt deltakernes boevne og 

forebygget mye slitasje og hærverk. Det gir en viktig innsikt for Trondheim Eiendom 

som får informasjon om leiligheter de ikke har vært inne i på lenge. Kunnskap om 

deltakers økonomiske utfordringer forhindrer utkastelsesproblematikk. Orden i 

økonomi  gir et bedre grunnlag for å jobbe med deltaker for Dagsverket, men også 

samarbeidspartnere som NAV og Helse og Velferd.  

Rusmisbrukeren som bosettes burde hatt tett oppfølging i hjemmet. Det burde også 

fulgt med en individuell plan som omhandlet et koordinert tjenestetilbud. En 

rusmisbruker burde hatt like tett oppfølging som pasient i behandling som om 

vedkommende har kommunal oppfølging.  

I prosjektet ser vi at bedre boevne ville vært en stor kostnadsbesparende gevinst for 

Trondheim Kommune. Flere av våre deltakere vil være langvarige kommunale 

leietakere.  

Viktig arbeid skal driftes videre, til glede og gevinst for deltakergruppa og 

samarbeidspartnere.  
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Vedlegg 1 

 

 

 

Samarbeidsavtale  

Trondheim eiendom og Stavne Arbeid og Kompetanse KF 

ved avdeling Dagsverket. 

 

Bakgrunn 

Stavne ved avd. Dagsverket har fått innvilget prosjektmidler fra Husbanken til boligsosialt 

arbeid.  Arbeidet gjelder oppussing av kommunale leiligheter som er bebodd av Dagsverkets 

deltakere. 

Med bakgrunn av boligprosjektet settes opp en samarbeidsavtale mellom Dagsverket og 

Trondheim eiendom. Målet er å legge til rette for et godt samarbeid og forplikte begge 

parter til et samarbeid om felles brukere og deres kommunale leiligheter.  

Praktisk tilrettelegging:  

1. Trondheim eiendom ønsker at leilighetene er vasket før de skal vurdere hva som skal 

pusses opp. I samarbeid mellom Dagsverket og Trondheim eiendom avtales gjennomføring 

av dette. 

2. Det avklares for hver enkelt leilighet hva som skal gjøres og hvem som skal utføre hva. Det 

er hensiktsmessig å samkjøre små og store oppussingsprosjekt og Trondheim Eiendom er 

ansvarlig for å koordinere arbeidet som utføres i leilighetene.  

3. Dagsverket skal utføre forholdsvis små og enkle oppussingsoppdrag. Dette i samråd med 

Trondheim Eiendom. Dagsverket forholder seg til fargevalg, materialvalg og innkjøp som 

Trondheim eiendom bruker når de pusser opp. 

4. Arbeidsleder Steinar Sundfær ved Dagsverket er Trondheim eiendoms kontaktperson i 

forhold til boligprosjektet rundt praktiske spørsmål vedrørende oppussing. Han avklarer 
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praktiske gjøremål med Erling Midtlyng og Roger Edvardsen, vedlikeholdsansvarlige ved 

Trondheim Eiendom. 

5. Dagsverket stiller med arbeidsleder og deltakere uten kostnad for kommunen. Leietaker 

kan i noen tilfeller betale deler av oppussing etter nærmere avtale. Dette behovsprøves i 

hver enkelt sak. Øvrige kostnader til materiell må Trondheim eiendom som huseier bære.  

6. Prosjektkoordinator Barbro Hoel er den som har daglig oppfølging av boligprosjektet, og 

har ansvaret for å koble på aktuelle samarbeidspartnere rundt den enkelte beboer. 

7. Boligprosjektet omfatter i første omgang Dagsverkets deltakere. Utvelgelse av leiligheter 

for oppgradering, skjer i samråd med Trondheim Eiendom. Det er åpning for endring av 

samarbeidsavtalen underveis. 

Avtalen gjelder for samme tidsperiode som Husbanken har innvilget midler til prosjektet til 

fra 01.07.13 – 30.06.13.  Forlengelse av avtalen vurderes ved evt. utvidelse av 

prosjektperioden fra Husbanken.   

  

Trondheim 17. juni 2013 

 

_____________________________          ___________________________ 

Trond Hegge.      Hrønn Thorisdottir 

         Trondheim eiendom      Stavne Arbeid og Kompetanse KF 
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Vedlegg 2 

Arbeidskontrakt mellom deltaker og Dagsverkets boligprosjekt 

Etter avtale med Dagsverket, skal vi nå pusse opp din leilighet (adresse) . Deltaker og 

Dagsverket har gjort følgende avtale: 

Arbeidets art: 

Fordeling av utgifter: 

 

Viser for øvrig til Dagsverkets arbeidsavtale om regelverk i arbeidstiden. 

Hensikten med Boligprosjektet er at deltager selv skal delta i arbeidet, og med dette binder 

du deg til å være tilstede når oppussingen foregår. Deltagere stiller med ulik arbeidsevne og 

kompetanse, men vår filosofi er at alle har noe de kan bidra med. Du plikter deg herved til å 

bidra med oppussing av din leilighet. Som deltaker i Boligprosjektet vil du få konkrete 

oppgaver som skal utføres i forkant eller under arbeidet.  

Deltager har rett til å ytre ønske om hvem vedkommende ikke ønsker å ha med på 

arbeidslag i sin leilighet. 

Deltager har ikke mulighet til å starte arbeidet på egenhånd før det er avklart med 

Trondheim Eiendom og Dagsverket. 

 

Denne kontrakten er bindende og er en forutsetning for å delta i Boligprosjektet.  

 

 

 

_______________ 

Dato 

 

 

______________________     ______________________      _____________________ 

           Barbro Hoel                               Steinar Sundfær                              Deltaker 
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