Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 11. december 2002

Sager til beslutning
20. Økonomisk støtte til Gaderummet (Bilag) (Udsat fra mødet
den 27. november 2002)
FAU 544/2002 J.nr. 525/2002

INDSTILLING OG BESLUTNING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter vedlagte
indstilling fra Den politiske følgegruppe for Gaderummet.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den
11. december 2002

Kontorchef Anders Kirchhoff og socialfaglig konsulent Unna
Madsen deltog i punktet.
Punktet blev behandlet efter punkt 36.
Budgetaftalepartierne stillede følgende ændringsforslag:
"at Gaderummet skal sikre at alle unge med psykiske problemer
tilbydes psykiatrisk behandling.
at følgegruppen nedlægges.
at der laves en ny evaluering om ca. 1 år, hvor de mål
følgegruppen opsatte i marts måned evalueres, inklusiv
kvantificeres udfra veldefinerede opgørelsesmetoder".
at Gaderummet skal etableres som en selvejende institution
med egen bestyrelse.
at der afsættes midler indenfor rammen til at
Konsulentkompagniet kan fortsætte deres arbejde med
Gaderummet indtil Gaderummet er etableret efter de nye
rammer".
at Konsulentkompagniet i den sidste periode indenfor den
indgåede kontrakt skal udarbejde en ny revideret ansøgning i
samarbejde med Gaderummet, der som udgangspunkt bygger
på den allerede udarbejdede løsning, men suppleres med:
- Konkret bud på en juridisk holdbar
konstruktion omkring organisation og
ledelse (evt. selvejende institution). En
afklaring af hvilken institutionstype

Gaderummet skal være fremover.
- At der skal være tale om midlertidigt
bo-ophold, at der skal være præcise
rammer for bosted/værested/rådgivning,
og at rådgivningen integreres i bo- og
værestedsfunktionen. Der søges ikke
penge til selvstændig
rådgivningsfunktion for unge, som ikke
er brugere af Gaderummet.
- At der skal arbejdes med, at brugere af
Gaderummet har handleplaner. Dette
især for beboere i Gaderummet.
-At der skal tilrettelægges et samarbejde med det psykiatriske
område.
-At der skal indarbejdes rutiner omkring
målopsætning og dokumentation for
arbejdet i Gaderummet.
Ændringsforslaget blev vedtaget med følgende
stemmeafgivelse:
MEDLEM

FOR IMOD UNDLOD FRAVÆRENDE

Finn Rudaizky, A
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X

Heinrich Metz, F
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X
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X
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X
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Majbritt Mamsen, C
Carl Christian Ebbesen,

X
X

O

RESULTAT

9

1

Herefter blev indstillingen tiltrådt af et enigt Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalg.

RESUME
Se vedlagte indstilling fra Den politiske følgegruppe for
Gaderummet.
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