Økonomisk støtte til Gaderummet (Bilag)

INDSTILLING
Den politiske følgegruppe vedrørende Gaderummet indstiller til Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget,
- at CASA’s evaluering af Gaderummet tages til efterretning
- at der sendes en fornyet ansøgning til Socialministeriet
- at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens medfinansiering i årene 2003, 2004
og 2005 afklares i forbindelse med den endelige udmøntning af budgetaftalen 2003
- at sagen på ny forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, når der foreligger
svar fra Socialministeriet

RESUMÉ
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget nedsatte d. 30. januar 2002 en politisk følgegruppe
vedrørende Gaderummet. Konsulentkompagniet blev engageret til at koordinere og
formidle arbejdet mellem følgegruppen, forvaltningen og Gaderummet, og udarbejdede en
ny revideret ansøgning til den Den Sociale Sikringsstyrelse om økonomisk
medfinansiering. Der kom i august 2002 afslag på ansøgningen. CASA blev engageret til
at foretage en ny evaluering, som nu foreligger. Følgegruppen ønsker at sende en ny
revideret ansøgning til Den Sociale Sikringsstyrelse.

SAGSBESKRIVELSE
Den private organisation Gaderummet/Regnbuen er et ”socialpsykologisk fristed” på
Nørrebrogade, som primært bliver drevet af psykolog Kalle Birch-Madsen. Stedet består
af en rådgivningsenhed, som tilbyder psykologisk hjælp, et værested med døgnfunktion
for unge i alderen 18 til over 30 år. Flest dog mellem 23-26 år.
Gaderummet er opsagt fra deres lejemål af udlejer og brandmyndighederne har gjort
Gaderummet bekendt med, at det er ulovligt at bo på stedet grundet brandfare. Dette
bevirkede, at Socialministeriet stoppede sin støtte med udgangen af 2002. Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke tidligere støttet Gaderummet økonomisk, men den
politiske følgegruppe har gennem 2002 støttet Gaderummet med et krisebudget på ca.
100.000 kr. månedligt, jævnfør beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 6
marts 2002.
D. 30. januar 2002 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget at nedsætte en politisk
følgegruppe, som i samarbejde med en uafhængig og koordinerende organisation og
Gaderummet skulle udarbejde en ny og reduceret ansøgning til Den Sociale
Sikringsstyrelse. Konsulentkompagniet blev engageret til opgaven og efterfølgende blev
CASA hyret til at foretage en ny evaluering af Gaderummet, jævnfør samme
udvalgsbeslutning.
Den 29. august 2002 modtog Gaderummet afslag på ny revideret ansøgning til Den
Sociale Sikringsstyrelse. Af udvalgsbeslutning fra 30. januar 2002, fremgår det at Familieog Arbejdsmarkedsudvalget skal have sagen forelagt på ny, når det foreligger svar fra Den
Sociale Sikringsstyrelse. I den forbindelse skal der samtidig tages stilling til muligheden
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for forsættelse af initiativerne i 2003 i forbindelse med forhandlinger vedrørende budget
2003.
Følgegruppen oplyste i marts 2002 Gaderummet om, at følgende fokuspunkter skulle være
retningsanvisende for udviklingen af Gaderummet:
- At der er orden i økonomien.
- At der ansættes fagfolk.
- At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser.
- At der udarbejdes planer for den enkelte beboer.
- At Gaderummet forholder sig aktivt til misbrugsproblematikken.
- At der sker en klar adskillelse mellem Regnbuen og Gaderummet.
- At der arbejdes hen i mod, at stedet primært bruges af københavnere.
- At beboerne er reelt boligløse.
- At målgruppen for fremtidens Gaderum defineres.
- At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel brugerindflydelse.
- At der er åbenhed om beslutninger/beslutningsgange.
Konsulentkompagniet har sammen med Gaderummet arbejdet med ovennævnte
fokuspunkter, hvilket fremgår af de statusrapporter som Konsulentkompagniet har
afleveret til følgegruppen (vedlagt som bilag).
Ved følgegruppens sidste møde med Konsulentkompagniet oktober 2002, blev det aftalt,
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 udarbejdet ansøgning, men suppleres med:
¾ Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion omkring organisation og ledelse (evt.
selvejende institution). En afklaring af hvilken institutionstype Gaderummet skal være
fremover.
¾ 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.
¾ At der skal arbejdes med, at brugere af Gaderummet har handleplaner. Dette især for
beboere i Gaderummet.
¾ At der skal tilrettelægges et samarbejde med det psykiatriske område.
¾ At der skal indarbejdes rutiner omkring målopsætning og dokumentation for arbejdet i
Gaderummet.
Status er, at Gaderummet fortsat bor i opsagte ikke brandgodkendte lokaler på Nørrebro.
Følgegruppen anser det for Brandvæsenets ansvar, at forholde sig til at Gaderummet
fortsat bor i ikke brandgodkendte lokaler. Følgegruppen ønsker, at der indsendes en ny
revideret ansøgning til Socialministeriet, som kan sikre Gaderummets fremtid samt
mulighed for at finde nye egnede lokaler til aktiviteterne. Dette bliver
Konsulentkompagniets sidste hovedopgave inden aftale mellem følgegruppen og
Konsulentkompagniet udløber.

MILJØVURDERING
-

ØKONOMI
Følgegruppen indstiller, at den nye reviderede ansøgning indeholder samme
budgetramme, som den ansøgning Gaderummet har modtaget afslag på. Det vil sige et
budget på 3,8 mill. kr. årligt, hvoraf 1,4 mill. kr. er medfinansiering fra Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens budget. Der ud over skal der afsættes 100.000 kr. til
finansiering af en psykiatrisk konsulent, der skal sikre et samarbejde mellem Gaderummet
og ”psykiatrien”. Det vil sige i alt 1,5 mill. kr. årligt.
Følgegruppen ønsker at ansøge om en treårig bevilling for årene 2003-2005.
Ansøgningen til Socialministeriet vil blive behandlet i forbindelse med forhandlingerne
omkring satspuljemidler til udsatte grupper, hvor der er et krav om tilvækstsgaranti. Det
betyder, at satspuljemidlerne udmøntes efter principper, der sikre en reel meraktivitet i
kommunen på det pågældende område. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal
garantere dette, og ansøgningen skal derfor indeholde en samlet økonomisk ramme for
anvendelsen af det ansøgte beløb i forhold til den aktuelle indsats på området.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets finansiering for 2003, 2004 og 2005 skal afklares i
forbindelse med den endelige udmøntning af budgetaftalen for 2003.
I 2006 og frem vil Socialministeriets eventuelle støtte bortfalde og der vil være behov for
en kommende finansiering på i alt 3,9 mill. kr. årligt. Denne forhøjelse bør forhandles i
forbindelse med budget 2004.
Ved indgåelse af nyt lejemål, som skitseret i tidligere ansøgning, vil det almindeligvis
kræve deponering af ca. 11. mill. kr. efter Københavns Kommunes interne regler.
Borgerrepræsentationen gav d. 19. september 2002 dispensation for deponeringsreglerne i
forbindelse med indgåelse af nyt lejemål.
ANDRE KONSEKVENSER
-

HØRING
-

BILAG
• Evaluering fra CASA
• Statusrapporter fra Konsulentkompagniet

