Oversigt over fokuspunkter, som er formuleret af Den Politiske Følgegruppe, og som
skal afklares som forudsætning for en langsigtet aftale mellem Gaderummet og
Københavns kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Konsulentkompagniet skal inden den 28.10.02 aflevere en status herover til Den Politiske
Følgegruppe.
På baggrund af reaktionen på formuleringen af projektbeskrivelsen og ansøgningen til
Hjmeløsepuljen er det afgørende at Gaderummet selv medvirker til formuleringerne på en sådan
måde, at der ikke efterfølgende opstår tvivl herom. Nogle af fokuspunkterne blev afklaret i
forbindelse med projektansøgningen, mens andrekun blev berørt, som det fremgår af
projektbeskrivelsen s. 2 og 3.
1. Orden i økonomien
Gaderummet skal beskrive de økonomiske procedurer, herunder administrationen af
økonomien.
Den nuværende praksis ser ud til at fungere tilfredsstillende, men administrationen bør nok
styrkes, så Gaderummets leder ikke behøver at anvende så megen tid på økonomisk
administration.
2. Samarbejde med andre
Beskrivelse af den nuværende samarbejdspraksis i enkeltsager, som den eksisterer, i forhold
til lokalcentrene og behandlingsinstitutioner, herunder forholdet til psykiatriske
behandlingstilbud og sygehuse.
Hvordan er samarbejdet organiseret, og hvad samarbejdes der om?
Beskrivelse af et organisatorisk, mere overordnet samarbejde med andre parter.
Med hvem samarbejdes der og om hvad?
3. Handleplaner
Gaderummets overvejelser om arbejdet med handleplaner, dels i forhold til den enkelte
beboers egen udvikling, dels som et samarbejdsinstrument. F.eks. hvordan arbejdes der med
handleplaner, hvem får handleplaner, hvem udarbejder planerne?
4. Aktiv holdning til misbrug
Er drøftet og omtalt i projektbeskrivelsen. Skal eventuelt uddybes?
5. Adskillelse mellem Gaderummet og Regnbuen
Forholdet er beskrevet i projektbeskrivelsen. Er det stadig dækkende?
6. Hensigt om at Gaderummet kun anvendes af københavnere
Er beskrevet i projektbeskrivelsen. Er det stadig dækkende?
7. Målgruppen for Gaderummet
Den er fastlagt og beskrevet i projektbeskrivelsen. Stadig dækkende?
8. Ledelsesmæssig pluralisme og brugerindflydelse
Er beskrevet i projektbeskrivelsen. Skal det formuleres tydeligere?

9. Åbenhed om beslutninger og beslutningsgange
Er berørt i projektbeskrivelsen, men bør tydeliggøres.
10. Ansættelse af fast personale
Er drøftet men principperne for ansættelse af hvilke former for personale til hvilke
funktioner skal beskrives klart.
11. Aktivering
Det er fremgået af forløbet, samt især af den første evaluering, at nogle af beboerne er eller
har været i aktivering i Gaderummet. Den Politiske Følgegruppe ønsker dette beskrevet
nærmere, da der ifølge forvaltningen ikke foreligger aktiveringsaftaler mellem Gaderummet
om lokalcentrene.
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