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Kebenhavns Kommune 
Socialforvaltningen 
Bernstorffsgade 17 
1592 Kebenhavn V 
Atl.: Kontorchef Anders Kirchhoff 

-,

Den 23. marts 2007 
KF/bf 
J.nr.8950101 

Vedr.: Gaderummet. 

Jeg er blevet kontaktet af ledelsen af Gaderummet, som har bedt mig vaare 
behjaalpelig med at skabe et velordnet grundlag for den fortsalle drift af Gade
rummet - Regnbuen som socialpsykologisk fristed for udstedte unge. 

Efter at have qennemqaet sagen og efter medet med Kebenhavns Kommune 
den 14. ds. er det min opfattelse, at der er 2 problemer, der skal analyseres, 
nemlig de organisatoriske forhold og de problemstillinger, der er knyttet til 
KlIJbenhavns Kommunes tilsynsrapport af den 3. januar delle ar. 

Udgangspunktet for mine anbefalinger er, at problemerne skal leses i teet 
samarbejde med Kebenhavns Kommune som godkendende og tdsynsferen

v.. de myndighed. 

Usikkerheden omkring det organisatoriske kan delvis !ilskrives, at man aldrig 
er blevet helt frerdig med organisationsstrukturen. 

I Kebenhavns Kommunes godkendelse af Gaderummet af 23. december 
2005 er bl.a. opstillet det vilkar, at Gaderummet organiseres som en selv
ejende institution (fond) i overensstemmelse med reglerne i fondslovgivnin
gen. 

Der er arbejdet med delle vilkar, og vedtregterne mangler nu kun srna tilret
telser samt at blive underskrevet af en bestyrelse, nedsat i overensstemmelse 
med vedtaagterne. 
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Gaderummet drives I skrivende stund efter min opfattelse stadlg i regi af den 
oprindelige stiftende forenlng og med dennes CVR·nr. Bestyrelsen har lndtil 
nu ikke ensket at godkende regnskaber for den gamle forening, da vedtreg
terne for den nye organisation ikke var frerdigbehandlet i Clvllstyrelsen. Regn
skabet for 2005 blev sidste ar godkendt af foreningen. 

Der er ikke oprettet selvstrendigt CVR·nr. for den nye fond. Der er ikke sket 
virksornhedsoverdragelse. Der er ikke udarbejdet abningsbalance og afslut
tende regnskab bl.a. vedrerende aktiver og passiver, formentlig fordi man har 
ventet pa godkendelsen. 

For at skabe klarhed over strukturen foreslas det, at Gaderummet ved ledel
sen, medarbejderne og brugerne indenfor en kort frist 

•	 gl2lr vedtregterne frerdige 

•	 sender kommunen forslag til en bestyrelse, der er nedsat i overens
stemmelse med vedtregterne. Forslaget vii lregge vregt pa at sikre 
kontinuiteten i forhold til den nuveerende Iidt tllfreldigt nedsatte besty
relse indentor rammerne af vedtregterne. Dog er det oplyst, at 2 at de 
"gamIe" bestyrelsesmedlemmer har mlstet tilliden blandt personalet og 
brugerne, og de kan derfor Ikke vrelges til bestyrelsen I den nye struk
tur. 

•	 overterer Gaderummets aktiviteter til den nye juridiske enhed. Dette 
omfatter lejekontrakler, ansrettelseskontrakter, ekonomi m.v. samt 
regnskabs- og registreringsberigtigelse, jfr. ovenfor. 

Med hensyn til problemerne, der knytter sig til Kl2lbenhavns Kommunes til
synsrapport af 3. januar, ensker Gaderummet indiedningsvis at tilkendeglve, 
at man har oplevet forlabet af tilsynsbeseqene som konstruktive, Iigesom den 
fremsendte tilsynsrapport er relevant. Gaderummet er oqsa meget glade for 
de mange positive elementer, som rapporten lncehotder. , 

Den daglige ledelse vii derfor naturJigvis bestrasbe sig pa at efterkomme de 
pabud, fl2llge de henstillinger og Iytte til de gode rad, der ogsa findes i rapper
ten. 

Den daglige leder har tilkendegivet, at de ressourcer, der er til radlqhed, og 
karakteren af de problemer, brugerne I Gaderummet kremper med, kan gl2lre, 
at nogle af pabudene er vanskeligere at efterkomme end andre - hvilket tilsy
net ogsa papeqer i sin rapport. 

Den daglige leder ensker til de enkelte pabud at bernserke fl2llgende: 

•	 Gaderummet/ledelsen g0r i forvejen en indsats for at sikre, at beboer
ne er over 18 oar. Indsatsen skeerpes. 



•	 Gaderummet'ledeisen vii gl2lre alt, hvad de kan indenfor greldende 
regler for at sikre, at unge med svasre psykisks lidelser tilbydes rele
vant psykiatrisk behandling, og at dette sker i samarbejde med H:S. 

•	 Gaderummet'ledeisen tager pabuddet om, at der ikke rna overnaltes i 
andre rum end dern, der er indreltet hertil, til eflerretning. De villigele
des sa vidt muligt henvise dem, der overnalter i kekkeneme til andre 
rum. Der finder Iebende en omstrukturering sted, sa det fysiske rum 
bruges mest hensigtsmressigt ud fra de aktuelle behov. 

•	 Gaderummet'ledeisen vii geme forbedre samarbejdet med behand
lingspsykiatrien bl.a. om anvendelse at medicin. Gaderummet vii 
straks invitere psykiater Henrik Ringdom fra Hvidovre Hospital, som 
de i dag har samarbejde med, til en dreftelse om udvikling af samar
bejdet. 

•	 Gaderummet'ledeisen sastter sig ind i og arbejder efter Sundhedssty
relsens vejledning om administration at medicin. 

•	 Gaderummetlledelsen er meget glade for, at tilsynet har registreret 
den succes, man har haft med en nul-tolarance-politik overtor aile an
dre stoffer end hash. 

Man er Iigeledes enig med tilsynet i, at der som fl2llge af Gaderummets 
opgave formentlig i et vist omfang vii vsere unge blandt beboerne, der 
ryger hash. Pabuddet am at gribe ind pa delte ornrade er dertor en 
star udfordrlng. Gaderummet er imldlertid Incforstaet med, at Keben
havns Kommune som tilsynsmyndighed ikke kan tillade abenlys brug 
af hash. Gaderummet vii dertor felqe tilsynets pabud am sammen med 
de unge at arbejde med delte og andre misbrugsproblemer. 

Med hensyn til tilsynets henstilling om at rydde op I garden og lave en plan for 
en frerdiggl2lrelse af de handvasrksmassstqe projekter, har Gaderummet note
ret sig denne henstilling og villregge slg i selen for at lmedekomme denne. 

Endelig har min klient tilkendegivet, at man vii drefte med de unge hvorledes, 
man yderligere kan forbedre kontakten til de parersnde. En kontakt Gade
rummet prioriterer hl2ljt i arbejdet mad de enkelte unges sociale netvserk, 

Pa rnedet med Kebenhavns Kommune den 14. ds. blev der endvidere efter
Iyst en forklaring pa, at en gruppe unge med anden etnisk oprlndelse blev 
anholdt i Gaderummet I tidsrummet omkring rydningen af Ungdomshuset 
Jagtvej 69. 

Gaderummets daglige leder forsikrer, at Gaderummet ikke giver husly til unge 
udla3ndlnge uden lovlig opholdstilladelse i landet. Gaderummet er meget op
mrerksom pa sin rolle som soclalpsykologisk fristed for udstedte unge. 



De unge, der blev anholdt, var ifl2Jlge den daglige ledelse bl.a. unge danskere 
med anden etnisk oprindelse, som er inde i et stette- og behandlinqsforleb i 
Gaderummel. Imidlertid indebesrer Gaderummets abenhed, at der kan veere 
beseqende, hvilket ogsa var tilfeeldet i den aktuelle situation. Blandt de an
holdte var der derfor ogsa en mindre gruppe norske ga9ster, som ikke herer til 
blandt Gaderummets beboere. 

For at sikre en tilfredsstillende og tillidsskabende drift mellem kommunen som 
tilsynsmyndighed, bestyrelsen sam everste ansvarlig enhed, medarbejderne 
og brugerne som de daglige akterer og Kalle Bick-Madsen, som daglig leder, 
foreslas det, at der etableres et dobbelt lederskab med henblik pa at opgrade
re den administrative indsats og styrke arbejdet i Gaderummet, eventuelle 
bevillingsma9ssige konsekvenser af en sadan disponering rna naturligvis af
klares. 

Jeg haber med ovenstaende at have skabt et udgangspunkt for at komme 
videre med at fa rammerne for Gaderummets arbejde pa plads, ssledes at det 
meget vigtige socialpsykologiske arbejde kan styrkes yderligere. 

Med venlig hilsen 

Knud Foldschack 
E-mail: foldschack@ecolaw.dk 
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