Louise Frevert
Ove Rodes Plads 1, 2. th.
2100 København Ø.

Dato: 2. maj 2007
Sagsnr.: 2007-3785
Dok.nr.: 2007-129048
/ JN

Kære Louise Frevert
Tak for din henvendelse af 24. april 2007 vedr. Gaderummet, hvor du
stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:
1. Ifølge de oplysninger jeg har fået, foregår der en række
ulovligheder i Gaderummet; det drejer sig fx om hashrygning,
som personalet deltager i sammen med brugerne.
2. Jeg er endvidere blevet oplyst om, at Gaderummet og
Regnbuen, som er et psykologisk behandlings- og
rådgivningstilbud som har til huse i Gaderummet, giver ly til
udenlandske aktivister, der er kommet til landet i forbindelse
med urolighederne om Ungdomshuset.
Er det noget forvaltningen er bekendt med, og i bekræftende
fald, hvad gøres der så for at komme disse tilstande til livs?
3. Hvornår har forvaltningen jf. tilsynsforpligtelsen, gennemført
et tilsyn i Gaderummet og Regnbuen, og hvilke konklusioner
kunne der drages efter tilsynets gennemførelse?
Socialforvaltningens svar
Ad spørgsmål 1.
Forvaltningen er bekendt med, at der foregår hashrygning blandt de
unge i Gaderummet.
Der henvises i den forbindelse til forvaltningens tilsynsrapport om de
tilsynsbesøg, som forvaltningen har aflagt i Gaderummet i 2006,
rapporten s. 15. Heraf fremgår, at forvaltningen i forbindelse med sine
tilsynsbesøg gav Gaderummet følgende påbud vedr. de unges
hashmisbrug:
”Hashmisbruget i Gaderummet skal ophøre og medarbejderne skal
gribe ind, hvis de ser de unge ryge hash. Der udarbejdes en plan
sammen med de unge for, hvordan Gaderummet kan realisere
påbuddet”.
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Side 2 af 3
Det kan tilføjes, at der ikke fra Gaderummets side er udarbejdet en
sådan tilfredsstillende plan for, hvordan tilsynets påbud kan realiseres.
Dette indgår som et af de kritisable forhold i Gaderummet, der nu har
givet anledning til, at Gaderummets fremtid er taget op til politisk
behandling, jfr. forvaltningens vedlagte indstilling til Socialudvalget.
Indstillingen blev behandlet på Socialudvalgets møde d. 25. april
under dagsordenens pkt. 5.
Forvaltningen er ikke bekendt med, at personalet også deltager i
hashrygningen. .
Ad spørgsmål 2.
Forvaltningen er bekendt med, at der i forbindelse med urolighederne
omkring Ungdomshuset i de første dage af marts måned blev foretaget
en række anholdelser af unge med udenlandsk baggrund i
Gaderummet.
Forvaltningen har i den forbindelse forhørt sig hos Københavns Politi
omkring disse unge.
Politiet oplyser, at der i de første dage af marts blev anholdt 20 unge
med udenlandsk baggrund i Gaderummet, og at der herudover blev
rejst sigtelse mod yderligere 15 unge med udenlandsk baggrund, som
opholdt sig på stedet. Hovedsagelig omfattede sigtelserne mod de
pågældende overtrædelse af straffelovens § 124 a om grov forstyrrelse
af den offentlige orden.
Forvaltningen kan ikke på baggrund af politiets oplysninger sige noget
om, hvorvidt der er tale om udenlandske aktivister, som er kommet til
landet for at deltage i urolighederne. .
Det kan tilføjes, at forvaltningen også har forhørt sig hos Gaderummet
om de omhandlede anholdelser af unge med udenlandsk baggrund.
Af Gaderummets redegørelse fremgår det, at der blev anholdt 27 unge,
hvoraf 22 var kendte af navn i Gaderummet, mens 5 var ukendte i
huset, formodentlig fra Norge.
Ifølge Gaderummets oplysninger blev alle de unge anholdte, på nær 1,
løsladt dagen efter uden at blive sigtet for nogen
straffelovsovertrædelse.
Ad spørgsmål 3.
Forvaltningen har aflagt tilsynsbesøg i Gaderummet henholdsvis 2.
juni og 15. august 2006.

Side 3 af 3
Som det fremgår af vedlagte tilsynsrapport resulterede forvaltningens
tilsynsbesøg i 6 påbud og 1 henstilling til Gaderummet.
Gaderummets manglende efterlevelse af forvaltningens påbud udgør,
som nævnt ovenfor, et af de kritisable forhold i Gaderummet, som nu
har givet anledning til, at Gaderummets fremtid er taget op til politisk
behandling.
Venlig hilsen

Anette Laigaard

