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Lukningen af Gaderummet
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Jeg vender hermed tilbage til din klage over lukningen af opholdsstedet Gade
rummet.
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Dok.nr.4

Indledningsvis beklager jeg den lange sagsbehandlingstid. Arsagen er at der
for tiden er et betydeligt antal sager til behandling her ved ombudsmandsem
bedet.
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Du er utilfreds med at Københavns Kommune har bragt godkendelsen af Ga
derummet til ophør. Du er især utilfreds med den måde kommunen gennem
førte to uanmeldte tilsynsbesøg på. Kommunen talte med to personer under
det ene tilsynsbesøg, og har i tilsynsrapporten beskrevet de pågældende som
psykisk syge. Du er ikke klar over hvilke to personer kommunen har talt med,
og du mener ikke der er belæg for kommunens påstand om at Gaderummet
skulle have frataget dem deres lægeordinerede medicin. Du gør i klagen til
mig gældende at Københavns Kommune ikke kunne påvise konkrete forhold i
Gaderummet der var kritisable. Derfor måtte kommunen opfinde noget der
kunne begrunde en lukning af Gaderummet.
Fogedretten i Københavns Byret afsagde kendelse den 20. juni 2008 om ind
sættelse af Københavns Kommune i Gaderummets lokaler i Rådmandsgade
60.
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J.nr.2010-0138-0699NL5
Bedes oplyst ved henvendelse

Som jeg skrev til dig i brev af 22. april 2008 (mit j.nr. 2008-0233-069), omfatter
ombudsmandens virksomhed ikke domstolene, herunder fogedretterne (§ 7,
stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Jeg er
derfor afskåret fra at foretage mig noget i anledning af fogedrettens kendelse.
Jeg er enig med dig i at fogedrettens kendelse alene omhandler spørgsmålet
om Københavns Kommunes indsættelse i - og dermed Gaderummets udsæt
telse fra - lokalerne i Rådmandsgade 60; ikke selve spørgsmålet om ophøret
af godkendelsen af Gaderummet som opholdssted og Københavns Kommu
nes sagsbehandling i den forbindelse.
Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet traf afgørelse i sagen den 1. juli

+ bilag

2009. Tilsynet vurderede ved afgørelsen at Københavns Kommunes tilsyn og
sagsbehandling som førte til ophør af godkendelsen af Gaderummet som op
holdssted, ikke er ulovlig.
Jeg er ikke afskåret fra at tage stilling til Statsforvaltningen Hovedstaden, Ti/
synets afgørelse.
Jeg har gennemgået din klage med bilag, og jeg har på det grundlag besluttet
ikke at undersøge sagen yderligere. Det skyldes at jeg ikke mener at der er
udsigt til at jeg kan kritisere resultatet af Statsforvaltningen Hovedstaden, Til
synets afgørelse.
Hvis en klage ikke giver ombudsmanden anledning til kritik, henstilling mv.,
kan sagen afsluttes uden at ombudsmanden først forelægger sagen for myn
digheden til udtalelse (§ 16, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketin
gets Ombudsmand).
Det fremgår af dine bilag at du er blevet gjort bekendt med det retsgrundlag
der finder anvendelse i sagen. Derfor beskriver jeg ikke retsgrundlaget her.
Det må lægges til grund at der ikke var - og heller ikke var udsigt til at der
kunne etableres - et samarbejde mellem Gaderummet og Hvidovre Hospitals
psykiatriske afdeling fordi Gaderummet og hospitalet havde forskellige syn på
hvordan de unge skulle behandles psykiatrisk. Efter min mening er dette for
hold alene tilstrækkeligt til at Københavns Kommune kunne bringe godken
delsen af Gaderummet til ophør.
Det var nemlig et vilkår for godkendelsen af Gaderummet som botilbud efter
serviceloven at "Gaderummet indgår i et formaliseret samarbejde med be
handlingspsykiatrien om psykiatrisk bistand til de unge - jfr. Samarbejdsaftale
af 16. maj 2005 mellem Gaderummet-Regnbuen og H:S". I betragtning af at
service/ovens § 107 bl.a. vedrører boti/bud til personer som har betydelig ned
sat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, mener jeg at dette
vilkår for godkendelsen var både lovligt, sagligt og relevant.
Jeg har ikke den lægelige fagkundskab som er nødvendig for at vurdere om
Gaderummets eller Hvidovre Hospitals holdning til behandlingen af de unge er
den fagligt rigtigste og mest forsvarlige. Men jeg kan på baggrund af oplysnin
gerne i din klage og dine bilag konstatere at samarbejdet overhovedet ikke
fungerede.
Under hensyn til at Gaderummet og Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling
ikke kunne samarbejde sådan som det var forudsat i godkendelsen af Gade
rummet, har jeg ikke grundlag for at iværksætte en egentlig ombudsmandsun
dersøgelse i sagen.
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Jeg mener således ikke at der er udsigt til at jeg vil kunne kritisere resultatet af
Statsforvaltningen Hovedstadens, Tilsynets afgørelse af 1. juli 2009.
Derfor har jeg besluttet ikke at gennemføre en egentlig undersøgelse i sagen.
Herefter mener jeg ikke at der er grundlag for at jeg indleder en ombuds
mandsundersøgelse af din klage over at kommunen ikke har oplyst dig om
identiteten af de personer som kommunen talte med under det ene socIalfag
lige tilsynsbesøg.
Jeg henviser til § 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Om
budsmand. Det fremgår af denne bestemmelse at ombudsmanden selv afgør
om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Jeg har sendt en kopi af dette brev til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsy
net og Københavns Kommune til orientering.
Jeg vedlægger dine bilag.

Med venlig hilsen
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Kort fremstilling af sagen
Du tog initiativ til at Gaderummet blev etableret i 1996 som et privat organise
ret socialpsykologisk værested for unge hjemløse, Gaderummet blev i begyn
delsen finansieret af private donationer og fondsmidler, Siden fik Gaderummet
støtte fra Socialministeriet og Københavns Kommune. Den 1, maj 2005 flytte
de Gaderummet ind i Rådmandsgade 60, og den 23, december 2005 blev
Gaderummet formelt godkendt som botilbud efter servicelovens § 91 (nu §
107) som socialpsYkologisk tilbud til unge, Godkendelsen blev bl.a. givet på
vilkår af at Gaderummet indgik i et formaliseret samarbejde med behandlings
psykiatrien om psykiatrisk bistand til de unge jf. samarbejdsaftale af 16, maj
2005 mellem Gaderummet-Regnbuen og HS, Desuden var det et vilkår for
godkendelsen at Gaderummet var omfattet af et sundhedsfagligt tilsyn vare
taget af embedslægefunktionen og omfattet af Københavns Kommunes soci
alfaglige tilsynsordning,
Københavns Kommune afiagde uanmeldte tilsynsbesøg i Gaderummet den 2,
juni 2005 og den 15. august 2005,
Besøgene resulterede i en rapport af 8, november 2006 som Gaderummet fik
sendt til partshøring, Rapporten indeholdt 6 påbud til Gaderummet, nemlig:

1) at der i Gaderummet ikke opholder sig unge under 18 år,
2) at Gaderummet sikrer, at de unge med svære psykiske lidelser kom
mer i psykiatrisk behandling og ansvaret for de unge deles med H:S,
3) at der ikke overnattes i andre rum end dem, der er indrettet hertil, og
de unge der bor i køkkenerne tilbydes andre rum,
4) at Gaderummet tager initiativ til at forbedre samarbejdet med behand
lingspsykiatrien, og at Gaderummet ikke anbefaler de unge at holde
op med at tage medicin uden det er drøftet med en psykiater, Det skal
sikres, at de unge der har behov herfor, kommer i psykiatrisk behand
ling,
5) at Gaderummet sætter sig ind i og arbejder efter Sundhedsstyrelsens
vejledning om medicinadministration,
6) at hashrnisbruget i Gaderummet skal ophøre og medarbejderne skal
gribe ind, hvis de ser at de unge ryger. Der er udarbejdet en plan
sammen med de unge for hvordan Gaderummet kan realisere påbud
det."
Rapporten blev som nævnt sendt til partshøring i Gaderummet, og der blev
efterfølgende holdt tre møder mellem Københavns Kommune og Gaderum
met/dig om tilsynsrapporten,
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Det første møde blev holdt den 12. december 2006. Det fremgår bl.a. af refe
ratet af mødet at samarbejdet med psykiatrisk afdeling på Hvidovre Hospital
blev drøftet. Gaderummet henviste til at det indgik som en del af den åbne
dørs politik som Gaderummet praktiserede, at unge med psykiatrisk lidelse
kunne fravælge behandling. For en del af de unge gjaldt det at de havde et
langt forudgående forløb i det psykiatriske behandlingssystem, og at de havde
mistet tiiliden til det. Gaderummet tilkendegav at man var indstillet på at gen
forhandle samarbejdsaftalen med Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling.
Også spørgsmålet om de unges hashmisbrug blev drøftet på mødet. Det
fremgår af referatet af dette tema at Gaderummet havde den holdning til hash
at man så i øjnene at de unge røg hash. Det gjaldt om at få reduceret de un
ges brug af hash, og at motivere dem til at holde op med at ryge hash. Gade
rummet ønskede imidlertid at undgå en situation hvor de unge var henvist til
at skjuie deres brug af hash. Så havde medarbejderne i Gaderummet nemlig
ikke længere mulighed for at hjælpe den enkelte unge med at komme ud af
eller reducere et misbrug.
Københavns Kommune anbefalede ifølge mødereferatet at Gaderummet sup
plerede sin skriftlige misbrugspolitik med et afsnit om hash, og at det blev gjort
til fast praksis at stedets medarbejdere greb ind hvis de blev opmærksomme
på at de unge røg hash. Gaderummet ville overveje i hvilket omfang man
kunne imødekomme dette.
Den 2. marts 2007 skrev to overlæger fra Hvidovre Hospitals psykiatriske af
deling til Københavns Kommune at de nu gennem snart to år havde forsøgt at
få etableret et ordentligt samarbejde med Gaderummet. De måtte erkende at
de ikke mente det var muligt at få den fornødne opbakning til deres arbejde
fra ledelsen i Gaderummet. Lægerne skrev at de håbede at kommunen kunne
være med til at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde fremover. Lægerne var
meget indstillede på at gå i dialog om dette spørgsmål. Hvis dette ikke var
muligt, blev de nødt til at opsige samarbejdsaftalen.
Brevet fra lægerne blev drøftet på et møde den 7. marts 2007 mellem Køben
havns Kommune og Gaderummet. Jeg er ikke bekendt med det nærmere ind
hold af drøftelserne.
Den 14. marts 2007 holdt Københavns Kommune møde med dig og advokat
Knud Foldschack. Advokaten skrev den 23. marts 2007 til Københavns Kom
mune at Gaderummet ville efterkomme påbuddene. Med hensyn til spørgsmå
let om de unges brug af hash skrev advokaten følgende:
"Man er ligeledes enig med tilsynet i, at der som følge af Gaderummets
opgave formentlig i et vist omfang vil være unge blandt beboerne, der ry
ger hash. Påbuddet om at gribe ind på dette område er derfor en stor ud
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fordring. Gaderummet er imidlertid indforstået med, at Københavns
Kommune som tilsynsmyndighed ikke kan tillade åbenlys brug af hash.
Gaderummet vil derfor følge tilsynets påbud om sammen med de unge at
arbejde med dette og andre misbrugsproblemer."
I brev af 18. april 2007 til Københavns Kommune svarede Gaderummet på
brevet fra de to overlæger på Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling. Jeg er
ikke bekendt med det nærmere indhold af brevet. Det fremgår dog af Køben
havns Kommunes begrundelse for afgørelsen af 2. maj 2007 at brevet er et
angreb rettet mod den ene overlæge.
Den 2. maj 2007 traf Københavns Kommune afgørelse om at bringe godken
delsen af Gaderummet som opholdssted til ophør. Kommunen henviste til at
Gaderummet ikke længere opfyldte betingelserne for godkendelse. Udbetalin
gen af tilskuddet til Gaderummet blev standset og i stedet anvendt til et nyt
tilbud med samme målgruppe, men drevet af andre almennyttige selvejende
institutioner. Kommunen begrundede afgørelsen sådan:
"Det kan konstateres, at Gaderummet ikke har efterlevet de 6 påbud,
som er indeholdt i forvaltningens tilsynsrapport. Gaderummet har endvi
dere i et brev af 18. april 2007 til Socialforvaltningen som svar på Hvidov
re Hospitals henvendelse om samarbejdsproblemer, rettet angreb mod
overlæge (... ) [den ene overlæge der havde skrevet til kommunen i brev
af 2. marts 2007; min bemærkning]. Dette bestyrker forvaitningen i, at
Gaderummet med den nuværende ledelse ikke vil være i stand til at
etablere et godt samarbejde med behandlingspsykiatrien (... ).
Herudover skal der peges på, at de opståede kaotiske ledelsesmæssige
forhold i Gaderummet, hvor Gaderummets leder reelt har tiltaget sig en
enerådende magt, og hvor bestyrelsen for fonden Gaderummet er sat ud
af spillet.
I betragtning af, at Gaderummet har kontakt til en gruppe af skrøbelige
unge, hvoraf mange har psykiske problemer, er det efter forvaltningens
vurdering ikke forsvarligt hvad der i dag foregår i Gaderummet.
Det er baggrunden for, at forvaltningen hermed fremlægger en løsning,
der indebærer, at Gaderummet ophører som projekt med støtte fra Soci
alministeriet, og at opgaven med at yde hjælp og støtte til de pågælden
de unge overtages af et nyt tilbud for samme målgruppe, organiseret i til
knytning til en af de almennyttige organisationer, der har erfaring med
målgruppen."
I din klage af 1. juli 2008 til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet skrev du
bl.a. følgende:
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Det er min klare opfattelse, at der er manipuleret med tilsynsrapporten på
den ene eller den anden måde. Tilsynsrapportens indhold tillempes med
forhold udefra, som de tilsynsførende ikke selv har haft kontakt med, som
påstået, og/eJler at de tilsynsførende mangler faktuelle oplysninger for
deres vurderinger af bestemte konkrete personer, som de under deres
besøg skulle have observeret i Gaderummet. Der kan også være tale
om, at tilsynsførende besnakkes af psykiater, der vil tørre klare svigt af
på Gaderummet, frem for selv at tage deres professionelle ansvar.
Samme psykiater, konsulent ( ... ), fremfører endvidere i en skrivelse til
forvaltningen og socialudvalget, at Gaderummet ikke ville samarbejde
med ham. Det sker i brev af 3. marts 2007....
Forud for brevet fra ( ) [psykiateren; min bemærkning] går en proces i
Gaderummet, hvor ( ) [psykiateren; min bemærkning] for anden gang
inden for 4 måneder over for den samlede personalegruppe, i februar
2007, afkræves at passe sit arbejde, overholde egne indgåede aftaler i
Gaderummet, eller at finde en tidligere lovet kollega, der kan overtage
arbejdet, da han ikke selv har tid eJler magter det. Det er aldrig blevet
undersøgt, at psykiater (... ) fremfører ukorrekte oplysninger om sit psyki
atriske konsulentarbejde i Gaderummet over for Socialforvaltningen og
Socialudvalget, og det skal jeg bede om bliver undersøgt,"
Københavns Kommune udtalte bl.a. følgende i brev af 25. september 2008 i
anledning af din klage til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet:
"Som der også tidligere er gjort opmærksom på, opholdt de to tilsyns
medarbejdere sig mange timer i Gaderummet. De havde samtaler med
mange af de tilstedeværende unge foruden med de fleste medarbejdere.
Udover de umiddelbare samtaler med grupper af de unge havde medar
bejderne særskilte samtaler med 2 af de unge uden tilstedeværelse af
andre.
De vurderinger og konklusioner, som tilsynet er nået frem til i deres rap
port, er baseret på tilsynets samtaler og observationer i Gaderummet.
Det gælder også tilsynets vurdering af, at flere af de unge var psykisk
syge. De to tilsynsmedarbejdere har mangeårig erfaring i kontakt med
psykisk syge.
At de unge i tilsynsrapporten er anonymiseret, så de ikke er genkendeli
ge, er i overensstemmelse med almindelig anstændig praksis. Af samme
grund kan forvaltningen naturligvis heller ikke efterfølgende give oplys
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ninger om de pågældendes identitet. I øvrigt spørger tilsynet aldrig efter
navn ved samtale med brugere.
Tilsynets vurdering af, at flere af de unge i Gaderummet var psykisk sy
ge, er en relevant oplysning i sammenhængen. Bl.a. fordi det indgik som
et væsentligt vilkår for den politiske godkendelse af Gaderummet som
projekt, at de psykisk syge unge i Gaderummet fik tilbud om psykiatrisk
behandling.
Det skal understreges, at denne oplysning ikke i sig selv kan betragtes
som en kritik af Gaderummet. Forvaltningen har hele tiden været klar
over, og har også accepteret, at der opholdt sig psykisk syge unge i Ga
derummet.
Tilsynets kritik rettede sig imod, at Gaderummet ikke i tilstrækkelig grad
havde sikret sig, at de unge med psykisk sygdom kom i psykiatrisk be
handling. Efter tilsynets vurdering var årsagen hertil, at der hos medar
bejderne i Gaderummet var en anden opfattelse af medicinsk behandling
end den, der gælder i behandlingspsykiatrien.
Det er på baggrund af denne vurdering, at tilsynet gav påbud om, at Ga
derummet skulle tage initiativ til at forbedre samarbejdet med behand
lingspsykiatrien.
Sammenfattende er der efter forvaltningens opfattelse en god overens
stemmelse mellem de beskrevne samtaler og observationer og tilsynets
konklusioner. Efter Socialforvaltningens opfattelse giver tilsynsrapporten
således et troværdigt og relevant billede af forholdene i Gaderummet.
Endvidere er det forvaltningens opfattelse, at de påbud som tilsynet har
givet vedr. de psykisk syge, er rimelige. Med lidt god vilje fra Gaderum
mets side kunne påbuddene have været opfyldt - også uden at det hav
de betydet afgørende ændringer i grundlaget for Gaderummet.

Socialforvaltningen må derfor afvise, at der i tilsynsrapporten er videre
bragt urigtige oplysninger om faktiske forhold, og at der er manipuieret
med tilsynsrapporten, herunder at der ved udarbejdelsen af rapporten er
taget usaglige hensyn.
Der skal i øvrigt peges på, at der i tilsynsrapporten er en lang række po
sitive udsagn om Gaderummets virksomhed. Formålet med de 6 påbud
var således ikke at dømme Gaderummet ude, men at påvirke Gaderum

8/11

met til at ændre sin uhensigtsmæssige adfærd og praksis på de pågæl
dende områder.
Det havde forvaltningen en klar forventning om, at Gaderummet ville gø
re, men på baggrund af den efterfølgende dialog mellem forvaltningen og
Gaderummet - der strakte sig over flere måneder - måtte Socialforvalt
ningen konstatere, at Gaderummet ikke var indstillet på at efterleve på
buddene.
Det var på baggrund heraf, samt på baggrund af den kaotiske ledelses
mæssige situation, som havde udViklet sig i Gaderummet, og ud fra en
samlet vurdering af forholdene i Gaderummet, at et enigt Socialudvalg på
sit møde den 2. maj 2007 besluttede at tilbagekalde godkendelsen af
Gaderummet og at stoppe for udbetalingen af tilskud til tilbuddet."
Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet traf afgørelse i sagen den 1. juli
2009. Statsforvaltningen skrev bl.a. følgende:
"Regelgrundlaget

Ifølge § 107 i den daværende servicelov [henvisning i note til bekendtgø
relse af lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service; min tilføjelse] kan
kommunen tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer, som på
grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer har behov herfor.
Ifølge samme servicelovs § 144, stk. 1, skal private botilbud efter § 107
være godkendt som generelt egnede af kommunalbestyrelsen i den sted
lige kommune.
Ifølge servicelovens § 107, stk. 3, fastsætter socialministeren i en be
kendtgørelse nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med botilbud
til voksne.
Ifølge § 14 i bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private
opholdssteder og private botilbud [henvisning i note til bekendtgørelse nr.
621 af 15. juni 2006; min tilføjelse] (godkendelsesbekendtgørelsen) kan
en godkendelse af et opholdssted eller et botilbud bringes til ophør, når
kommunalbestyrelsen finder, at forholdene på opholdsstedet eller i botiI
buddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget.
Ifølge bekendtgørelsens § 14, stk. 2, skai kommunalbestyrelsen inden
ophøret have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling.
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Ifølge bekendtgørelsens § 15 fører den stedlige kommunalbestyrelse til
syn med de godkendte tilbud og med at de krav, der følger af godkendel
sesgrundlaget, overholdes.

Statsforvaltningens udtalelse
Statsforvaltningen finder ikke, at Københavns Kommune har udøvet ulov
lig sagsbehandling i forbindelse med tilsynet af Gaderummet og den ef
terfølgende sagsbehandling.
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, skal kommunen føre
tilsyn med Gaderummet, herunder med at de krav, som kommunen har
stillet i forbindelse med godkendelsen, overholdes.
Vi finder ikke, at kommunen har handlet i strid med reglerne i denne be
kendtgørelse eller andre offentlige regler i forbindelse med tilsynet af
Gaderummet.
Vi finder således ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale, at Københavns
Kommunes Socialudvalg ikke har oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang eI
ler lagt vægt på fejlagtige faktiske oplysninger ved beslutningen om at
bringe godkendelsen til ophør.
Vi har herved lagt vægt på, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger til
strækkelige oplysninger i en sag, afgøres inden for vide rammer endeligt
af udvalget.
Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 2, at kommu
nen inden ophøret skal have genvurderet godkendelsen på baggrund af
en forhandling.
Københavns Kommune har ifølge det oplyste sendt tilsynsrapporten til
Gaderummet og holdt to møder med Gaderummets bestyrelse, inden af
gørelsen om ophøret af godkendelsen blev truffet.
Vi har endvidere lagt vægt på, at advokat Foldschacks brev af 23. marts
2007 iføige det oplyste var socialudvalget bekendt, da udvalget traf afgø
relse om ophøret af godkendelsen.
Endelig har vi lagt vægt på, at det ifølge godkendelsesbekendtgørelsens

§ 14, stk. 1, er kommunens vurdering, om botilbuddet har ændret sig
væsentligt i forhold til godkendelsesgrundlaget, og at kommunen ved
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denne vurdering kan vælge hvor megen vægt, man vil lægge på de for
skellige oplysninger, så længe der lægges vægt på saglige kriterier.
Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at kommunen har været forplig
tet til at foretage partshøring af Dem. Baggrunden herfor er, at kommu
nen efter vores opfattelse alene er forpligtet til at forhandle ifølge god
kendelsesbekendtgørelsen og partshøre ifølge forvaltningsloven i forhold
til Gaderummets bestyrelse, og vi finder ikke, at disse regler har været
tilsidesat, jf. ovenstående.
Statsforvaltningen skal i den forbindelse henvise til, at det er Gaderum
mets bestyrelse, som ansætter og afskediger lederen af institutionen, og
forholdet mellem bestyrelsen og lederen er kommunen uvedkommende.
Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af De
res henvendelse."
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FOLKETINGETS
OMBUDSMAND

Gaderummet
v/Kalle Birch-Madsen
Rådmandsgade 60
2200 København N

Gammeltorv 22
DK·1457 København K

Tlf. +45 33 13 25 12
Fax +4533130717
www.ombudsmanden.dk
posl@ombudsmanden.dk
Personlig henvendelse: 10-15
Telefonisk henvendelse:
Man·tors 9-16, fre 9-15

22 APR. 2008

Københavns Kommunes lukning af Gaderummel
I forlængelse af mit brev af 11. februar 2008 kan jeg oplyse at jeg nu har gen
nemgået din klage over Københavns Kommunes lukning af Gaderummet og

J.nr.200B-0233-069NL5 .

dine tidligere henvendelser om Gaderummet

Dok.nr.5

Du talte i telefon med en af mine medarbejdere om sagen den 28. januar
2008. Under samtalen fortalte du bl.a. at du vidste at Københavns Kommune i
februar måned 2008 ville "finde en løsning på problemet". Min medarbejder
bad dig under samtalen om at orientere ombudsmandsinstitulionen hvis der
blev truffet en ny afgørelse i sagen. Dette ville nemlig kunne få indflydelse på
hvordan ombudsmandsinstitutionen ville forholde sig tii sagen. Du har ikke
indsendt noget materiale i sagen siden da.
En af mine medarbejdere har derfor været i telefonisk kontakt med Køben
.havns Kommune som har oplyst at kommunen i februar i år besluttede at
overgive sagen til Københavns Byret, fogedretten, og at du er lilsagt til at mø
de i fogedretten den 23. maj 2008.
Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene, herunder fogedretten
(§ 7, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Som
følge heraf behandler jeg normalt heller ikke sager eller spørgsmål der er un
der behandling ved domstolene.
Hvis fogedretten ikke kan tage stilling tii dine indsigelser, henviser jeg dig til at
vende tilbage og i den forbindelse præcistredegøre for hviike forhold du øn
sker at jeg skal tage stilling til. Jeg vil til den tid tage stiiling til om jeg kan og
vil foretage mig noget i anledning af din fornyede henvendelse.
Jeg foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere i sagen om Gade
rummet
Jeg vedlægger dine biiag.
Med venlig hiisen
ens Møller
Direktør

Bedes oplyst ved henvendelse

+ biiag

Kopi er samtidig sendt lil:

København Kommune
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Københavns Byret

Udskrift af retsbogen
Den 20. juni 2008 kl. 13:00 blev fogedretten sat i retslokale 3 af
retsassessor Anna-Christina Langmaaek.
Der blev foretaget F3-4607/2008
Københavns Kommune
(advokat Jens Lund Mosbek)
mod
Carl-Erik (Kalle) Birck-Madsen
Bogtrykkervej 25, st. tb.
2400 København NV
og
Brugerne af Gaderummet
Rådmandsgade 60
2200 København N
(begge advokat Bjarke Madsen)

Der blev afsagt
Kendelse
Denne sag drejer sig om, hvorvidt rekvirenten, Københavns Kommune, kan
kneve sig indsat i lejerens "Den selvejende institution (fond) Gaderummet
Regnbuen" lejemål.
Under sagen, der er modtaget i fogedretten den 6. marts 2008, har Køben
havns Kommune nedlagt påstand om, at fogedforretningen fremmes med
henblik på indsættelse i besiddelse aflokalerne beliggende Rådmandsgade
60, 2200 København N.
Kalle Birek-Madsen og Brugerne af Gaderummet har nedlagt påst.and om fo
gedsagens afvisning, subsidiært at fogedforretningen nægtes fremme.
Sagens omstændigheder
Det er oplyst. at Gaderummet oprindeligt var en privat organiseret rådgiv
ning og et socialpsykologisk fristed for unge hjemløse. Gaderummet havde
til huse i lejede lokaler i baghuset til Nørrebrogade 56, og blev drevet på fri
villig og ulønnet basis af "Initiativgruppen Gaderummet på Nørrebro" og
"Rådgivningsgruppen Regnbuen v/Kalle Birek-Madsen". Sidstnævnte er si
den 1. januar 1995 registreret i det centrale virksontbedsregister som en fo
rening, der driver psykologisk rådgivning.
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Blandt andet som betingelse for, at Gaderummet kunne søge om støtte fra
Socialministeriets satspulje til styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte
grupper, stillede Københavns Kommune krav om, at Gaderummets fremtidi
ge aktiviteter skulle drives af en selvejende institution, og at aktiviteterne
skulle ske i andre lokaler,
I

i
~
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I
I
I

I

I:
I "

I

I den forbindelse blev der i december 2002 udarbejdet en projektbeskrivelse
vedrørende Gaderummets værestedsfunktion, rådgivningsfunktion og bokol
lektiv.
Afprojektetbeskrivelsen fremgår blandt andet:

"
Gaderummet drives af foreningen "Initiativgruppen Gaderummet på Nørrebro". Fo
reningens bestyrelse har det overordnede, samlede ansvar for Gaderummet. Indenfor
rammerne af bestyrelsens beslutninger fastlægger Fællesmødet rammerne for den
daglige praksis. Fællesmødet står for ansættelse afpersonale" I tilfælde af uenighed

henlægges beslutninger til afgørelse i bestyrelsen. Det overvejes at omdanne Gade
rummet til en selvejende institution.

Den daglige leder har ansvaret for al: omsætte Fællesmødets beslutninger i praksis,
herunder det daglige ansvar for driften i de tre funktioner. Derudover har lederen et
selvstændigt fagligt ansvar for arbejdets udførelse.
I tilfæde af uenighed mellem den daglige leder og fællesmødet henlægges beslutnin
ger til afgørelse i bestyrelsen.
Det daglige arbejde tilrettelægges i samarbejde mellem brugerne og de ansatte,

"
Den 7. maj 2003 blev institutionen, "Den selvejende institution (fond) Gade
rummet-Regnbuen", stiftet. Af et referatet for den stiftende generalforsam
ling fremgår blandt andet, at Ole Henriksen blev valgt som et af to bestyrel
sesmedlemmer for medarbejdergruppen.
Den 20. januar 2004 har Konsulentkompagniet afgivet en "Afsluttende sta
tusrapport for 2003 vedrørende Gaderummet", hvoraf fremgår blandt andet:

3. Juridisk holdbar konstruktion
Gaderummet vedtog i maj 2003 som følge af kommunens krav om en juridisk hold~
bar konstruktion at oprette Gaderummet Som en selvejende institution, og valgte ef
terfølgende den bestyrelse, som består af repræsentanter fra de forskellige interesser.
I

I

b
il
I'
I

I

II. Konklusion
Som helhed skønner vi derfor at Gaderummet, når rammerne og vilkårene tages i be
tragtning, i overvejende grad har levet op til de krav som Familie- og arbejdsmarked
sudvalget stillede i deeember 2002,
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Af et håndskrevet referat af generalforsamling den 30. august 2004 fremgår
blandt andet følgende:

(2) D..eR.selveieude institution

Vores vedtægter er endnu ikke accepteret af kommunen. Indtil da bestemmer vi su
verænt.
Valg til be,tyrelsen
7 stk. til bestyrelsen, plus så mange suppleanter som muligt.
Laue T. Smidt
Ole Henriksen, formand.

"
Af vedtægterne for ''Den selvejende institution (fond) Gaderummet-Regnbu
en", underskrevet den 4. oktober 2004, fremgår blandt andet:
"
Il. Struktur og kapitalforhold

§4
Institutionens formue ved stiftelsen udgøres afmaterielog inventar overdraget fra In
itiativgruppen Gaderomme! og Rådgivningsgruppen Regnbuen, til en samlet værdi af
mindst 10.000 kr., herunder en pe-server Siernens indkøbt 27. december 2002, an
skaffelsespris 29.998,75 kr., ..... Inventar i anvendelse omfatter alle møbler, køkke
nudstyr, hårde hvidevarer, diverse brugsgenstande, samt andre overførte aktiver.

III. Ledelse og tegning.forhold
§5
Institutionen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig fOf, at Institutionen drives i overenstemmelse med denne
vedtægt samt tilsynsmyndighedernes anvisninger, jf. kapitel V, og at driften sker i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige personer.
Bestyrelsen fastætter selv sin forretningsorden.
§6
Bestyrelsens medlemmer udpeges af Institutionen efter indstilling i overensstemmel
se med nedennævnte bestemmelserI jf. vedtægten og Lov om fonde og visse forenjn~
ger.

To medlemmer og en suppleant indstilles af og blandt institutionens brugere.
To medlemmer og en suppleant indstiJles af og blandt institutionens medarbejdere.
Tre medlemmer og en suppleant indstilles blandt tre foreninger, som må anses for at
være sagkyndige indenfor det sundhedsmæssige/sociale. psykologiske/psykiatriske
og juridiske område.
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Valget af bestyrelsesmedlemmer sker for to år. Valgperioden er for 7. maj til 6. maj.
Den første bestyrelse udpeges dog af Institutionen efter indstilling fra Institutionens
brugere og Institutionenes medarbejdere, hvilken bestyrelse fungerer frem til den 7.
maj 2004.

For så vidt angår Institutionenes ledelse i øvrigt henvises til fonds- og foreningsJov
givningens regler herom, idet bemærkes, at stifterne og disses nærtstaende ikke må
udgøre et flertalt i bestyrelsen, jfr. § 16 i lov om fonde og visse foreninger.
Be!>tyrelsen kan ansætte en daglig leder, som i øvrigt får bemyndigelse til at ansætte
og afskedige det til Institutionerne tilknyttede personale.
§7

l bestyrelsesmøderne træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde
af stemmelighed er formanden eller i hans fravær næstformandens stemme udslagsgi
vende.

Ændringer i vedtægten kræver dog, at fem af bestyrelsesmedlemmer stemmer for
ændringen, jfr. § 18.
Institutionens daglige leder deitager i bestyrelsesmøderne som sekretær.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle ansatte og bmgere.
§8
Institutionen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening
med institutionenens daglige leder.

VI. Brngerråd

§ 17
Brugerne i institutionen søges inddraget mest muligt i institutionenes drift som del af
institutionens pædagogisk-psykologiske koncept. Der etableres et brugerråd for alle
brugere omfattet af institutionen.
Bmgemidet holder møde efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Burgerrådet kan
vælge en bestyrelse. Bmgemidet er rådgivende for bestyrelsen og den daglige leder.
VI. Vedtægtsændringer

§ 18
Ændringer i nærværende vedtægt kræver, at fem medlemmer afbestyrelsen tiltræder
forslaget på to efter hindanden med mindst fjorten dages mellemrum afholdte besty
relsesmøder, jf. § 7.
Ændringer af vedtægterne skal godkendes af Civilret.'ldirektoratet og træder først i
kraft, når en sådan godkendelse foreligger.

VlI. Likvidation og ophor, formuens anvendelse
§ 19
l tilfælde af Institutionens opløsning eller faktiske ophør med driften aflnstitutionen,
jf. § 3, skal den beholdne kapital anvendes til et med den selvejende institutions nu
værende fonnål beslægtet fonnal. Beslutningen om anvendelsen kan i bestyrelsen
vedtages med almindelig stemmeflerhed og godkendes af Civilretsdirektoratet
5TOn'1~M'1_~02_STn21S02·K2H_T2_LO)"\('4.\R'9
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VIII. Voldgift

§ 20
Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved Voldgift....
Nærværende vedtægl er vedtaget af bestyrelsen for Institutionen den 4. oktober 2004

Vedtægteme ses underskrevet af 6 personer, heraf Ole Hemiksen.
Ved erhvervslejekontrakt af25. november 2004 indgik Hetian Holding ApS,
som udlejer, og "Den selvejende Institution (fond) Gaderumrnet - Regnbu
en", som lejer, aftale om leje afRådmandsgade 60 2200 København N.
Af erhvervs1ejekontrakten fremgår blandt andet:

2.
2.1

Det lejedes benyttelse
Fra det lejede må lejeren alene drive Psykologisk rådgivning, værested,
aktivtetscenter og botilbud og lign.

J.

l&jemålets begyndelse og ophør.

3.1.

Lejemålet tager sin begyndelse den l. oktober 2004 og kan af hver af
parterne opsiges med 6 måneders forudgående skriftlig varsel til ophør
den 1. i en måned.

3.2.

Fra udlejers side kan lejemålet- bortset fra i tilfælde af misligholdelse
- tidligst opsiges med forudgående kontraktsmæssig varsel til ophør
den 30. september 2014.

3.3.

Fra lejers side kan lejemålet tidligst opsiges med forudgående kontraktsmæs
sigt va"e1 til ophør den 30. september 2009.

16.

Indtrædelsesret.

16.1

Såfremt Gaderummet ophører sin virksomhed i lejemålet- afhvad grund det
måtte være har Københavns Kommune, både i forhold til lejer og udlejer ret
og i perioden t1130.09.2009 en pligt til at indtræde i lejemålet på samme vil
kår og til samme leje som lejer besad....

18.

Fremleje.

18.1

Såfremt Københavns Kommune, jf. pkt. 16 indtræder i lejemålet har Køben
havns Kommune ret til at fremleje til en institutionen med driftsoverenskomst
med kommunen eller som på anden modtager tilskud fra kommunen eller stal.

18.2

I øvrigt har kommunen ret til fremleje til person eJler virksomhed mod hvem
udlejer ikke kan rejse berettiget indsigelse.

21.

Tyister.

il
I,

!I
'I
ii
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'iii

21.1

Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte
udspringe af nærværende lejekontr.kt eller dennes fortolkning. der er omf.t
!et afELL, indbringes i l. instans for byretten. Retten benævnes boligretten.

25.

FOJ:udsætninger.

i,

li
"I
::1:1:
i i I'
,

"'I

Det er en forudsætning for nærværende kontrakt, at denne herunder benyttelsen og
lejen godkendes .f .lle de relevante kommunale myndigheder. herunder F.mile- og
Arbejdsmarkedsudvalget, økonomiforvaltingen og eventuelt borgerepræselltationen.

:1

Dato: 25. novemher 2004

Som lejer:
(sign. Ole Henriksen)

Som udlejer:
(sign.)

Som aftaltep.rtner vedr. kommunal indtrædelsesretjf. pkt 16.
Københavns Kommune
19/11-04
(sign.) (sign.)"

Efter lejemålets ikrafttræden blev der gennemført en gennemgribende om
bygning af lokalerne i Rådmandsgade 60. Udgifterne hertil blev finansieret
dels ved Socialministeriets anlægstilskud, dels ved et direkte tilskud fra Kø
benhavns Kommune.
Den l. maj 2005 flyttede Gaderummet ind i de nyrenoverede lokaler i Råd
mandsgade 60.

l!

Den 23. december 2005 godkendte Københavns Kommune Gaderummet
som socialpsykologisk tilbud for udstødte unge.

ii
Af godkendelsen fremgår blandt andet:

II

li
:i:1

'II,

II

l beslutningsgrundlaget for Gaderummets funktion efter flytningen fra lokaler pa
Nørrebrogade indgat, at Gaderummet skal godkendes af Københavns Kommune,
herunder godkendes som privat botilbud efter servicelovens § 94 a.
Som led i godkendelsen har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gennemgået
relevant skriftligt materiale, der bl.a. omfatter
• Aftale mellem Socialministeriet og Familie - og Arbejdsmarked,forvalt
ningen om økonomisk støtte til projekter, hvis sigte er at styrke indsatsen
over for de socialt udsatte grupper (SATS-puljen)
- De af Familie- og Arbejd,marked'udvalget vedtagne indstillinger vedr.
Gaderummet, der omhandler vilkårene for Gaderumrnets funktion efter
tilbuddets flytning til nye lokaler.
- Vedtægt for den ,elvejende institution (fond) Gaderummet - Regnbuen.
- Aftale om ,undhedsfagligt tilsyn mellem Gaderumme~ Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen og Embedslægeinstitutionen for Københavns
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og Frederiksberg Kommuner.
- Aftaie om socialfagligt tilsyn melJem Gaderumomt og Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som led i godkendelsen aflagt besøg i
Gaderomrnet d. 25. agust 2005....
FamiUe- og ArbejdsmarkedsfonaItningens generelle vurdering af
Gaderummet.

Det er forvaltningens vurdering, at Gademmmets lokaler i Rådmandsgade 60 er
meget velegnede til formålet.
God kendelse.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvatningen skal på den baggmnd godkende
Gaderummet som socialpsykologisk tilbud til unge, hemnder som privat botilbud
efter servicelovens § 91, jf. serviceJovens § 94 a.
Vilk~r

for godkendelsen.

- Denne godkendelse omfatter Gaderummet i de nuværende lokaler i
Rådmandsgade 60
~

Gaderumrnet er omfattet af et sundhedsfagligt tilsyn, varetaget af
Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner, j fr. aftale
af 9/11 2004 mellem Embedslægeinstitutionen, Familie- og Arbejdsmarli:edsforval
tingen og Gademmmet.

- Gademmmet er omfattet af et sundhedsfagligt tilsyn, varetaget af
Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner, jfr. aftale
af9/l1 2004 mellem Embedslægeinstitutionen, Familie- og Arbejdsmarkedsforval
tjngen og Gaderummet.

- Gademmmet indgår i et formaliseret samarbejde med behandlingspsykiarrien om
psykiatrisk bistand til de unge- jfr. Samarbejdsaftale af 16. maj 2005 mellem
Gademmmet-Regnbuen og HS.
- Gaderummet organiseres som en selvejende institution (fond) i overensstemmelse
med reglerne i fondsloven.

"
Civilstyrelsen har ved brev af 17. maj 2006 til Gademmmet-Regnbuen afslå
et dennes ansøgning om fritagelse af fonden fra fondsloven.
Afbrevet fremgår blandt andet følgende:

"
Civllstyrelsen har nu behandlet Deres ansøgning om at undtage ovennævnte fond fra
fondsloven.
Vi finder ikke grundlag for at undtage fonden fra fondslo\ien.
Ci\iihtyrclscn kan undtage fonde fra fondsloven. hvis de er undergivet et vist statsligt
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eller kommunalt tilsyn, jf. fondslovens § l, stk. 3.
Vi lægger ved afgørelsen vægt på, at tilsynet er betryggende ud fra et fondsretligt
synspunkt, herunder navnlig om tilsynsmyndigheden foretager cn gennemgang af
fondens regnskaber og på, om der er fastsat regler om tilsynsmyndighedens godken
delse af ekstraordinære dispositioner og ændringer af fondenes vedtægter, samt den~
nes godkendelse af midlernes anvendelse ved opløsning af fonden.
Det fremgår affondens vedtægt og af de indsendte godkendelse fra Københavns
Kommune, at der ikke stilles krav om, at Københavns Kommunen skal godkende
fondens regnskaber og budgetter, men at der a1ene er en pligt til at indsende regnska
ber og budgetter til Københavns Kommune.

"
Københavns Kommune har i brev af 22. august 2006 til Civilstyrelsen frem
sat sine bemærkninger til Gaderummets ansøgning om at blive undtaget fra
fondsloven. Det fremgår nærmere heraf, at Københavns Kommune, ud over
at føre social- og sundhedsfaglig kontrol og tilsyn, også har tilsyns- og kon
trolfunktioner på det økonomiske område. Københavns Kommune har i den
forbindelse fTemsat forslag til ændringer af fondens vedtægter, således at det
af disse fremgår, at kommunen er tilsynsmyndighed. Københavns Kommu
nes forslag til ændringerne er påført med håndskrift på de som bilag I frem
lagte vedtægter.
Civilstyrelsen ved brev af25. januar 2007 til Gaderummet-Regnbucn god
kendt fondens fritagelse fra fondsloven. AfCivilstyrelsens brev fremgår
blandt andet:

"
Civilstyrelsen har nu behandlet den ansøgning, som Københavns Kommune på vegne
af bestyrelsen har indsendt om tilladelse til at ændre fondens vedtægt, således at Kø
benhavns Kommune påtager sig et betryggende tilsyn med fonden ud fra et fondsret
ligt synspunkt.
Vi tillader ændringerne.
Vi undtager samtidig Gaderummet-Regnbuen fra fondsloven i medfør af lovens § l,
stk. 3.

Undtagelsen er betinget a~ at Københavns Kommune fører et tilsyn med instimtio
nen som angivet i det indsendte udkast til vedtægten for institutionen samt i brev fra
Københavns Kommune af22. august 2006.
Vi bemærker, at de almindelig fondsretlige grundsætninger fortsat er gældende for
fonden. Dette indebærer blandt andet, at væsentlige ændringer afvedtægten samt op
løsning af fonden kræver Civilstyrelsens tilladelse.

Bestyrelsen bedes endvidere indsende en ny vedtægt, der er dateret og underskrevet
af bestyrelsen. Vi vedlægger til orientering kopi af det indsendte udk.sllij en ny ved
tægt.
Hvis vi ikke har bemærkninger til den indsendte vedtægt, vil De ikke høre mere her
fra.
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"
Det er oplyst, at der i Gaderummet var interne konflikter mellem bestyrel
sesformanden Ole Henriksen og den daglige leder, Kane Birek-Madsen, her
under om det ledelsesmæssige ansvar for og kontrol med Gaderummet. Den
22. januar 2007 underskrev ni navngivne medarbejdere et brev til
"Bestyrelsen for Gaderummet og til Bestyrelsen for Gaderummet-Regnhu
en". Brevet var et mistillidsvotum til Ole Henriksen, der samtidig opfordre
des til at nedlægge sit hverv som formand og træde ud af bestyrelsen.
Af et håndskrevet referat vedrørende et møde den 28. januar 2007 fremgår
blandt andet:
"HUSM0DE
28.01.2007
&

Bestyrelsesmøder
Det er den gamle bestyreIse der gælder, den nye bestyrelse træder først i kraft når
den endelige godkendelse fra CiviJretsstyrelsen er kommet· før det kan gøres skal
der holdes generalforsamling, hvor vedtægterne skal ændres.
Der er lavet et udkast til en fællesudtalelse, som er et forsøg på at få magten tilhage
til fællesrnødebordet, i stedet for at den ligger hos en bestyrelse el. et tredje sted.

Vi bar tre møder i et i dag:
Husrnøde, bestyrelsesmøde i den gamle og den nye bestyrelse.
Vi er i en dobbeltmagtsituation lige nu, hvor det er den gamle bestyrelse der har beo
slutningskompctcncc, hvor den nye bestyrelse har stået for kontakten til kommunen.
Bestyrelsesmødet beslutter at Ole er ude afbestyrelsen og at Tajs tiltræder som for
mand indtil en generalforsamling er afholdt.

"
Af "Generalforsamlingsudtalelse fra Generalforsamling i Gaderummet, af
holdt den 28. februar 2007" fremgår blandt andet:

"
•

Det besluttes at fonnand for bestyrelsen Ole Henriksen og bestyrelsesmedlem
Laue Traberg Smidt ekskluderes med øjeblikkelig virkning og derfor ikke længe
re har nogen fonn for tilknytning til Gaderomrnet og således på ingen måde kan
repræsentere huset.

Nedtaget på Generalforsamlingen i Gaderummet, den 28. februar 2007"

AfKøbenhaVllS Kommunes tilsynsrapport afjanuar 2007 vedrørende llail"
meldte tilsynsbesøg den 2. juni og 15. august 2006 fremgår følgende blandt
andet:

TiI,ynet g'ver påbud om, at der i Gaderommet ikke Dpholder sig unge under 18 år.
smr,14fi01-snl.STl\2I.i01·K2J4. T).LOJ·MI4\R.l~
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At Gaderummet sikrer, at de unge med svære psykiske lidelser kommer i psykiatrisk
behandling og ansvaret for de unge deles med H:S.
Tilsynet giver påbud om, at der ikke overnattes i andre rum, end dem der er jndrcttet
hertil, og de unge der bor i køkkenerne, tilbydes andre rum.
Tilsynet giver påbud om, at Gaderummet tager initiativ til at forbedre samarbejdet
med behandlings-psykiatrien og at Gaderummet ikke anbefaler de unge, at holde op
med at tage mediein uden det er drøftet med en psykiater. Det skal sikres. at de un
ge, der har behov herfor, kommer i psykiatrisk behandling.
Tilsynet gIver påbud om, at Gaderummet sætter sig ind i og arbejder efter Sundheds
styrelsens vejledning om medicinadministration.

i

.
'

~ '~..

j. .
!

Hashrnisbruget i Gaderummet skal ophøre og medarbejderne skal gribe ind, hvis de
ser, at de unge ryger. Der udarbejdes en plan sammen med de unge, for hvordan Ga~
derummet kan realisere påbuddet.

"
Kalle Eirck-Madsen og Brugerne af Gaderummet har under sagen bestridt
berettigelsen af den rejste kritik og de afgivne påbud.
Gaderummets daværende advokat, advokat Knud Foldschack, har ved brev
af 23. marts 2007 til Københavns Kommune kommenteret de afgivne påbud
og fondens organisatoriske forhold. Af advokat Knud Foldschacks brev
fremgår blandt andet følgende:

Jeg er blevet kontaktet af ledelsen af Gaderommet, Som har bedt mig være behjælpe~
lig med at skabe et velordnet grundlag for den fortsatte drift afGaderummet - Regn
buen som socialpsykologisk fristed for udstødte unge.
Efter at have gennemgået sagen og efter mødet med Københavns Kommune den 14.
ds. er det min opfattelse, at der er 2 problemer, der skal analyseres, nemlig de orga~
nisatoriske forhold og de problemstillinger, der er knyttet ti] Københavns Kommunes
tilsynsrapport af den 3. januar dette år.

I Københavns Kommunes godkendelse af Gaderummet af23. december 2005 er bl.a.
opstillet det vilkår, at Gaderurnmet organiseres som en selvejende institution (fond) i
overensstemmelse med reglerne i fondslovgivningen.
Der er arbejdet med dette vilkår, og vedtægterne mangler nu kun smil tilretteiser
samt at blive underskrevet af en bestyrelse, nedsat i overensstemmelse med vedtæg
terne.

!, 'I.~

Gaderummet drives i skrivende stund efter min opfaltelse stadig i regi af den oprin
delige stiftende forening og med dennes CVR-nr. Bestyrelsen har indtil nu ikke
ønsket at godkende regnskaber for den gamle forening, da vedtægterne for den nye
organisation ikke var færdigbehandlet i Civilstyrelsen. Regnskabet for 2005 blev sid
ste år godkendt af foreningen.
Der er ikke oprettet selvstændigt CVR-nr. for den nye fond. Der er ikke sket virk
somhedsoverdragelse. Der er ikke udarbejdet åbningsbalance og afsluttende regn
skab bl.a. vedrørende aktiver og pao;;slver, forrnentUg fordi man bar ventet på god
kendelsen.
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For al skabe klarhed over strukturen foreslås det, at Gaderummet ved
darbejdere og brugerne inden for en kort frist

ledelsen~

me

- gør vedtægerne færdige

- sender kommunen forslag til en bestyrelse, der er nedsat i overensstemmelse med
vedtægterne. Forslaget vil lægge vægt på at sikre kontinuiteten i forhold Lil den nu
værende lidt tilfældigt nedsatte bestyrelse indenfor rammerne af vedtægterne. Dog
er det oplyst, at 2 af de "gAlTlle" bestyrelsesmedlemmer har mistet tilliden blandt
personalet og brugerne, og de kan defor ikke vælges til bestyrelsen i den nye
struktur.
~

overfører Gaderummets aktiviteter tH den nye juridiske enhed. Dette omfatter
lejekontrakter, ansættelseskontrakter) økonomi mv. samt regnskabs.. og Tcgistre
ringsberigtigelse jf. ovenfor.

"
Københavns Kommune har ved brev af 16. april 2007 til Gaderummet, att.
Kalle Birck-Madsen, bekræftet modtagelse af" ... bemærkninger og handle
plan for de påbud og hensillinger som tilsynet gav ved tilsynet i 2006."
Socialministeriet har i brev af 30. april 2007 skrevet således til Københavns
Kommune:

I

I

I 'J.

IilI .
i,

Ved brev af27. april 2007 orienterer du Soeialministeriet om, at der ikke kan for~
ventes, at Københavns Kommunes socialudvalg kan godkende Gaderummet som op~
holdssted i sin nuværende f Oml.
Ved Ilere lejligheder, senest i forbindelse med Københavns Kommunes tilsynsrap
port (2006), er Socialministeriet blevet gjort opmærksom på uhensigtsmæssigbeder i
forbindelse med den faglige og økonomiske ledelse af Gaderummet.

Socialministeriet skal meddele, at Københavns Kommunes anmodning om, eventuelt
all.de bevillingen til Gaderummet bortfalde kan godkendes.
En forudsætning for denne godkendelse er imidJertid, at Socialministeriets bevilHng
til Københavns Kommune anvendes til et lignende tilbud som kan rumme en identisk
målgruppe. Det skal understreges, at Socialministeriets beviiling er givet, som led i
udmønmingen .fpulje til socialt udstødte grupper, der over en indsats i forhold til de
mest marginaliserede borgere i Danmark. Det er derfor vigtigt, at denne gruppes
komplekse problemsslillinger og adfærd, kan rummes i et eventuelt nyt tilbud i Kø
benhavns Kommune,

"
Den 2. maj 2007 blev sagen drøftet under et møde i Københavns Kommunes
Socialudvalg. Af mødets beslutningsprotokol fremgår blandt andet:

"
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialudvalget drøftede på sil møde 25. april 2007 forvalmingens indstilling om ini
tiativer til løsning af opståede problemer i Gaderummet. Drøftelsen i udvalget ud
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mundede i et ønske fra udvalget om en ny indstilling fra forvaltningen. Denne frern~
lægges henned.
BESLUTNING
Socialforvaltningen indstiller,
\. At Socialudvalget tilbagekalder Københavns Kommunes godkendelse af Gade
rummet under henvisning til, at Gaderommet ikke længere opfylder de heri opstillede
betingelser,

3. at Socialudvalget beslutter, at det nuværende tilskud til Gadcrummet fremadrettet
anvendes til drift af et nyt tilbud med samme målgruppe drevet efter alternative pæ
dagogiske principper og at det nye tilbud organiseres som en selvejende institution,
5. at Socialudvalget bemyndiger forvaltningen til ud af tilskuddet at afholde udgifter
tH dækning af Gaderummets nuværende medarbejderes løn svarende til de opsigel
sesperioder, som de pågældende har ifølge funktionær)oven/respektjve overenskoms
ter,

6. at Socialudvalget bemyndiger forvaltningen til at arbejde for, at et nyt tilbud etab
leres i de nuværende lokaler i Rådmandsgade 60, og at forvaltningen indtil der er
fundet en fremadrettet løsning under alle omstændigheder overtager betalingen af
huslejen, j givet fald - med Socialministeriets indforståelse - ud af det afSocialrnini
steriet bevilgede tilskud ...
Indstillingen blev tiltrådt.

Kalle Birck-Madsen har under sagen bestridt lovligheden af kommunens til
bagekaldelse af godkendelsen, og henmder henvist til konklusionen i Sund
hedsstyrelsens tilsynsrapport for 2007 vedrørende et afholdt tilsyn den 13.
marts 2007, hvoraf fremgår blandt andet:

Konklusion

6

Det var Embedslægeinstitutionens vurdering, at Gaderummet i alt væsentligt funge~
rede tilfredsstilleden, dog med undtagelse afrengøringsstandarden, der ved tilsynet
ikke var tilfredsstillende.
Opfolgning på tidligere tilsyn
Anbefalingerne ved tilsynet i 2006 var fulgt, idet bostedets dokumentationssystem
indholdt oplysninger om information og samtykke.

"
J forlængelse af Socialudvalgets beslutning af 2. maj 2007 blev der afholdt
to bestyrelsesmøder i fonden, dels den 16. maj 2007 og dels den 29. maj
2007. Møderne blev afholdt med kommunens advokat, advokat Jens Lund
Mosbek, i kommunens lokaler. Det fremgår af beslutningsreferater vedrø
rende begge møder, at blandt andre Ole Henriksen og Laue Trabjerg
Schmidt var til stede, som henholdsvis fonnand og bestyrelsesmedlem.

Det fremgår nænnere af referatet for bestyrelsesmødet af 16. maj 2007 pkt.
I), at "... Fondens bestyrelse besluttede, at der skulle indledes afskedigelses

Side 13/24

sager i forhold til hele personalet i Gaderummet." ..., og pkt. 2), "... Da Fon
dens bestyrelse måtte konstatere, at der ikke var grundlag for fortsat drift og
herunder ikke var grundlag for at fortsætte lejemålet Rådmandsgade 60, blev
det besluttet at meddele Københavns Kommune, at Fondens bestyrelse hav
de accepteret, at lejemålet overgik til Københavns Kommune. For denne be
slutning stemte Ole Henriksen, Stella Sørensen, Birte Bech-Jørgensen og
Laue Traberg Smidt. Øvrige tilstedeværende undlod at stemme...."
Af referatet for bestyrelsesmødet den 29. maj 2007 fremgår blandt andet:

Punkt I)

Afvikling af ansæt1elsesforholdene

Efter henvendelse til Københavns Kommune kunne bestyrelsen konstatere. at der var
tilgået Københavns Kommune en e·mai! om, at lederen af Gaderummet havde ovec·
bragt materiale til socialministeriet.

På forespørgsel oplyste Jen, Lund Mosbek, at der i en simation, hvor en leder pålæg
ges at fremsende ansætte1sesgrundlaget for medarbejderen til bestyrelsen, og hvor in
stitutionslederen er giort bekendt med, at undladelse heraf vil kunne udløse bortvis·

ning, men desuagtet vælger at sende grundlagene til en tredje person, består et mate
rielt grundlag for at gennemføre en bortvisning.
Maya Thisted oplyste i tilknytning hertil, at medarbejderne var blevet hørt, og at de
have afgivet et høringssvar, som medarbejderne imidlertid havde valgt at sende til
sOclalmmisteriet i stedet for til fondens bestyrelse....

,~

,
1

l relation til beslutning om afviklingen af ansæt1elsesforholdet vedrørende den dagli
ge leder blev det besluttet, at ansættelsen skulle bringes til ophør ved bortvisning
henset til, at den daglige leder, uanset indskærpelsen, havde undladt at efterleve be
,tyrdsen, instrukser om at fremsende ansættelsesgrundlag og høringssvar til besty
relsen. For denne beslutning stemte Ole Hemiksen og Laue Traberg Smidt, mens de
øvrige tilstedeværende bestyreslesmedlemmer undlod at stemme.

Punkt 3)

Ændring af fondens vedtægter.

Fondens bestyrelse drøftede de ændringer Civilstyrelsen havde ønsket indarbejdet i
fondens vedtægtsgrundlag.

Fondens bestyrelse besluttede, at vedtage ændringerne.
Punkt 4)

'Ii

l'

"

i

Fondens fremtid.

Fondens videre virke blev drøftet. Der var fondsbestyrelsen bekendt ikke andre væ
sentlige kontraktsretlige forpligtelser end forholdet til medarbejdere og udlejer af
ejendommen, og alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilkende~av derfor, at
de ønskede at udtræde affondens bestyrelse med virkning fra udgangen af maj må
ned 2007.

"
Den 31. maj 2007 blev der underskrevet følgende tillæg til lejekontrakt:

I

I i'

!

l,
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"
Tillæg til lejekontrakt af 25.1 1.2004 mellem Helian Holding ApS, SkrAvej 13,
2880 Bagsværd som udlejer og Den selvejende iustitution Gaderummel-Regn
buen att. bestyrelsesformand Ole Heuriksen, Norrehrogade 56, baghuset 4. og
5. sal, 2200 Kobenhavn N, som lejer.
Med ikrafttræden pr. 1.6.2007 har ovenstående parter samt Københavns Kommune
aftalt, at sidstnævnte København Kommune vlKøbenhavns Ejendomme Gyldenløvs
gade 15,5 sal, postbox 228, 1505 København V. indtræder i lejemålet med samme
rettigheder og forpligtelser som lejer besad,jf. Lejekontraktens § 16 bestemmelse
om indtrædelsesret og pligt
Københavns Ejendomme tager forbehold for eventuelt politisk godkendelse. Dette
forbehold vedrører kun nærværende tillæg.
Som udlejer:
Hetian ApS

Som ny lejer:
Københavns
Ejendomme

Tidligere lejer:
Den selvej, lost.
(sign. Ole Henriksen)"'

Samme dag har Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen,
Københavns Ejendomme, fremlejet lejemålet til Socialforvaltningen, Kø
benhavn.
Kalle Birck-Madsen har under sagen bestridt gyldigheden af de trufne be
slutninger om afskedigelse og bortvisning af ham, og overdragelse afJeje
målet til kommunen.
Det er Kalle Birck-Madsens og Brugerne af Gaderummets opfattelse, at fon
den, "Den selvejende institution Gaderommet - Regnbuen", først kom til ek
sistens ved Civilstyrelsens brev af25. januar 2007, og at fonden ikke har
haft nogen lovlig bestyrelse, der har kunne træffe de omhandlede beslutnin
ger.
At Civilstyrelsens telefonnotat af21. juni 2007 fremgår følgende:

Jens Nielsen fra Socialforvalmingen i Københavns Kommune ringede den 20. juni
2007. Han oplyste, at der vedrørende DSI Gaderummet-Regnbuen er opstået en kon
flikt mellem bestyrelsen og lederen af institutionen. Han anmodede os om at oplyse,
om der i det hele taget foreligger en fond. En af parterne i konflikten gør gældende,
at bestyrelsen er illegitim og ikke kan træffe besluminger. Tidligere har alle de invol·
verede parter dog accepteret bestyrelsen.
Jens Niel,en ringede på ny dags dato for at høre til sagen. Han ønskede oplyst, om
bestyrelsen har kunnet agere i de foregående 2~3 år, selv Oln Civilstyrelsen ikke har
!lI.et tilsendt en vedtægt.
Jeg ringede dags dato tilbage til Jens Nielsen vedrørende hans ovennævnte henven~
dejse og oplyste, at der var tale om en fond. Jens Nielsen forespurgte herefter, fra
hvornår der var tale om en fond. Jeg bekræftede på hans forespørgsel, at der i hvert
fald var tale om en fond fra vores brev af25. januar 2007. Yderligere besvarelse af
hans spørgsmål ville kræve nærmere undersøgelser. Vi aftalte, at Civilstyrelsen ikke
foretager sig videre vedrørende hans spørgsmål.
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Jens Nielsen var i øvrigt opmærksom pål at fondens bestyrelse var fratrådt og var
enig i, at bestyrelsens henvendelse af 31. maj 2007 skal behandles som en ansøgning
om tilladelse til opløsning affonden, der i første omgang skal sendes til kommunen.

Af CivilstyreJsens tefefonnotat af 27. juni 2007 fremgår følgende:

Kalle Dirk-Madsen (KBM), som er daglig leder på institutionen Gaderummet-Regn
buen, ringede dags dalo for at gøre opmærksom på, at fondens bestyrelseikkg ønsk
er, at fonden skal opløses.
KBM oplyste, at Ole Henriksen udtrådte afbestyrelsen den 28.januar 2007, hvorfor
han ikke kan anmode DID, at fonden skal opløses.

Jeg oplyste, at såfremt fondens bestyrelse ikke ønsker en opløsning af fonden, må
den meddele dette til Københavns Kommune, som er fondens tilsynsmyndighed, og
som derfor behandler sagen vedrørende opløsning.

Det er oplyst, at Københavns Kommune siden den l. juni 2007 har betalt
husleje til det omhandlede lejemål, og at den årlige leje for 2008 er 784.000
kr.
Københavns Kommune har anmodet Kalle Birek-Madsen og brugerne af
Gaderummet om at forlade Rådmandsgade 60, 2200 København N.
Af kommunens brev til Kalle Birek-Madsen af 12. september 2007 fremgår
blandt andet:

"
Socialforvaltningen erfarer, at du fortsat opholder dig i lokalerne Rådmandsgade 60
på trods af, at Gaderummets bestyrelse d. 29. maj afskedigede og bortvisle dig fra dit
virke som leder. Lejemålet Rådmandsgade 60 overgik d. 1. juni 2007 til Socialfor
valtningen, og sam du ved besluttede Socialudvalget d. 2. maj 2007 at tilbagekalde
sin godkendelse af Gaderummet.
Du er også bekendt med. at Socialudvalget d. 29. august 2007 besluttede, at
Partnerskabet Askovgården og Missionen blandt bjemløse skal etablere og drive et
nyt tilbud til Gaderummers målgruppe i Rådmandsgade 60. Socialforvaltningen vur
derer, at du ikke er indstillet på al bidrage til en konstruktiv proces 1ft. etableringen
af det nye tilbud og at du derudover modarbejder en positiv dialog mellem de bruge
re,der opholder sig i Rådmandsgade 60 og Partnerskabet Askovgården og Missionen
blandt hjemløse.
Jeg skal derfor bede dig om straks al forlade adressen Rådmandsgade 60.

"
Københavns Kommune har ved brev af29. oktober 2007 skrevet således til
Gaderummets brugere:
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Socialforvaltningens medarbejdere modte som varslet frem i Rådmandsgade 60 d. 2.
oktober. De fremmødte skulle sikre, at Socialforvaltningens medarbejdere kunne be
mande stedet i dagtimerne. Medarbejderne skulle sørge for, at Partnerskabet Askov
gården og missionen blandt hjemløse kan etablere det nye tilbud til Gaderummets
målgruppe.
I blev også varslet om, at Socialforvaltningen vil lukke stedet ned i en perioden, hvis

ikke Socialforvaltningens medarbejdere kunne bemande stedet.
Ved Socialforvaltningens fremmøde d. 2. oktober gav I klart og tydeligt udtryk for,

at l ikke vil acceptere det, hvis Socialforvaltningens medarbejdere kommer for at ar
bejde på adressen Rådmandsgade 60. Derfor må jeg nn bede jer om at forlade adres
sen Rådmandsgade 60, sil vi kan komme til at etablere del nye tilbud.
Socialforvaltningen har etableret el nødlilbud med mulighed for overnatning for de
brugere, der målte have behov for del. Nødtilbudel er placerel på Nørrebro i Fens
marksgade 65.

Den 6. maj 2008 blev der i Gaderummets lokaler holdt et møde til valg af en
bestyrelse i "Den selvejende institution Gaderumrnet-Regnbuen". Af det
som bilag AM fremlagte mødereferat af 13. maj 2008 fremgår blandt andet,
at en række personer blev indstillet af og valgt som bestyrelsesmedlemmer
for henholdsvis brugergruppen, medarbejdergruppen og som sagkyndige.
Forklaringer
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Kalle Birck-Madsen har forklaret, at han er cand.psyk. fra 1986. Derudover
har han en bachelor i matematik og datalogi. I 1985 var han med til at starte
foreningen Regnbuen, hvor psykologistuderende og psykologer ydede gratis
rådgivning for mindrebemidlede. Regnbuen drev virksomhed fra lejede 10
kaJer på Nørrebrogade 56 B, 4. sal. Senere blev Initiativgruppen Gaderum
met dannet, som fik lejekontrakten til lokalerne. Depositummet til lejemålet
blev også betalt af Regnbuen. De to foreninger havde en samarbejdsaftale
om at rådgive udstødte unge. Regnbuens medlemmer var dels universitet
suddannet, dels gamle gadebørn, der havde interesse i at hjælpe hjemløse.
Da de ikke kunne blive boende i Nørrebrogade, så foreningerne sig om efter
et nyt lejemål. Der blev også indledt et samarbejde med Københavns Kom
mune om at søge midler fra Socialministeriet. Målgruppen var de udstødte
unge på gaden. Der blev stillet krav om, at arbejdet skulle foregå i fundsregi.
I den forbindelse udpegede kommunen Konsulentkompagniet til at vurdere
Gaderummets fondskonstruktion. Efter den stiftende generalforsamling i
fonden blev Regnbuen nedlagt. Navnet Regnbuen blev dog bibeholdt og
overført til fondens navn. Det tog 2 år at få Iavet fondens vedtægter. Det var
meningen, at Initiativgruppen Gaderummet skulle skrives ind i fondsstruktu
ren. Det var for at sikre brugerne medbestemmelse. Initiativgruppen bidrog
også med midlerne og frivilligt arbejde. Det eneste kommunen bidrog med
var husleje vedrørende lejemålet Nørrebrogade. Fonden kom først på plads
ved Civilstyrelsens brev af 25. januar 2007. Vedtægter er også på plads nu.
Det skal nu overvejes, om Initiativgruppen Gaderummet skal nedlægges el-
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ler indskrives i fonden.
I maj 2005 flyttede man ind i Rådmandsgade 60. Der blev lavet budget og
regnskab for 2006. Regnskabet omfattede også Initiativgruppens regnskab
for 2005. Det var meningen, at fonden skulle overtage Initiativgruppens
regnskab. Dette blev afslået af fondsbestyrelsen under henvisning til, at fon
den endnu ikke var færdigdannet. Det var et krav fra kommunen, at fonden
overtog Initiativgruppens aktiviteter, herunder arbejdsgivernummer og kan·
ti. 12005 var fondens bestyrelse ikke i stand til at lave en forretningsorden.
Derfor gjaldt Initiativgruppens forretningsorden fortsat. Denne gav adgang
blandt andet til at hæve på konti. Det var vigtigt for Initiativgruppen at sikre
sig, at midlerne ikke gik tabt. Det hastede derfor ikke, og fondens bestyrelse
blev ikke presset til at overtage Intiativgruppens regnskab.
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Fonden blev skabt affolk, der brugte lokalerne. Først som rådgivningssø
gende, og siden blev de uddannet til at selv at rådgive andre. Ole Henriksen
kom ind i fondens bestyrelse som bruger af huset. Det var hans arbejde at
søge om økonomiske midler til driften.
I tiden 2003-05 blev der holdt møder med kommunen om oprettelse af fon
den. Både Initiativgruppen Gaderummet og foreningen Regnbuen deltog.
Generalforsamlingen den 30. august 2004 blev afholdt af alle, der brugte hu
set, herunder Initiativgruppen, Regnbuen og fonden. Der var personsammen
fald mellem foreningerne og fond. Udadtil kunne man ikke adskille de to fo
reninger og fonden. De to foreninger havde i fællesskab truffet beslutning
om at hjælpe hinanden. Til generalforsamlingen blev syv medlemmer valgt
til fondens bestyrelse, herunder Ole Henriksen som formand, og Laue Tra
berg Smidt. Fondsmedlemmerne skulle bidrage med faglig ekspertice, her
under juridisk og psykologisk bistand. Der var et tæt parløb mellem kommu
nen, fondens bestyrelse og Gaderummet vedrørende driften.
Gademmmet er et åbent hus, der aldrig er aflåst. Far at sikre det mod hær
værk og tyveri, er det nødvendigt, at brugerne har medindflydelse på driften.
Centralt placeret i huset er derfor mødebordet. Alle konflikter løses her.
Husrnøder holdes her under deltagelse af alle brugere, herunder begge fore
ninger og fonden. Der bliver aldrig stemt om noget, alt snakkes igennem, for
at fmde frem til substansen af problemet, og for at opnå en indholdsmæssig
løsning. Der har aldrig været afholdt eksklusive møder for enkelte dele af
huset.
Vedtægterne af 4. oktober 2004 kom i stand på baggrund af et fællesmøde
og under deltagelse af alle på husets vegne. Alle deltagere udtaler sig princi
pielt kun på egne vegne.
Mødte har ikke haft indflydelse på lejekontraktens udformning. Han blev
blot præsenteret for kommunens godkendelse af 25. december 2005, uden at
have haft indflydelse på det. Godkendelsen blev givet til fonden.
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Grunden til, at fonden søgte om dispensation fra fondsloven var, at man ikke
kunne leve op til kapitalkravet på 200.000 kr. Det fremgår således også af
vedtægternes § 4, at fondskapitalen bestod af en server til en værdi af 30.000
kr. Kommunen hjalp ikke med at stille fondskapital til rådighed. Sagen blev
herefter løst, som beskrevet af advokat Knud Foldschack i brev til Civilsty
relsen af22. august 2006. Det var primært mødte, der havde kontakt til Ci
vilstyrelsen. Han blev glad, da han fik Civilstyrelsens brev af 25. januar
2007 om, at der nu var meddelt dispensation fra fondsloven. Det betød, at
det sidste vedrørende fonden kunne falde på plads, så som overførelse af ar
bejdsgivernummer og konto, ligesom fonden nu kunne lave sin egen forret
ningsorden. Arbejdet blev imidlertid ikke gennemført, da der opstod intern
konflikt som endte med, at Ole Henriksen blev ekskluderet.
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Konflikten med Ole Henriksen var årsag til, at der den 28. januar 2007 blev
holdt hus- og bestyrelsesmøde i Initiativgruppen og fonden. Alle var mødt,
dvs. brugere, de to foreninger og fonden. Grunden til konflikten var, at Ole
Henriksens søn og dennes kæreste havde et stofmisbrug i huset. Ole Henrik
sen støttede dem, selvom han var inhabil. Huset ønskede ikke, at Ole Hen
riksen skulle blande sig, hvilket han ikke ville acceptere. Ole Henriksen var
også forretningsskadende, da han spredte rygter om husets dårlige økonomi.
Han forsøgte også at finde en anden daglig leder, bag om mødtes ryg.
Det endte med, at en enig medarbejdergruppe stillede et mistillidsvotum til
Ole Henriksen. På den baggrund blev han ekskluderet både som bestyrelses
formand for fonden og af Initiativgruppen. Måneden efter, den 28. februar
2007, blev der holdt en generalforsamling til efterprøvelse af husets beslut
ning. På generalforsamlingen blev Ole Henriksen formelt ekskluderet.
Indtil maj 2008 har der ikke været afholdt andre bestyrelsesmøder til valg af
fondsrnedlemmer. De oprindeligt, den 30. august 2004 valgte personer, var
ikke blevet genvalgt og heller ikke indstillet til genvalg. Laue Traberg Smidt
og Ole Henriksen bekræftede i nogle e-mails i forår 2007, at deres mandater
var udløbet.
Beskyldningerne om økonomisk og faglig rod i Gaderummet afvises. Regn
skaberne har altid været pletfrie, og han har aldrig taget nogle beboeres me
dicin. Da der blev holdt tilsyn den 2. juni og 15. august 2006, blev der ikke
påpeget utilfredsstillende forhold. Han var derfor forundret over kommu
nens påbud, som han ikke forstår. Der er således ikke hjemmel til at tvangs
medicinere de unge. Han forstår heller ikke, hvorfor han, der er psykologud.
dannet, skal henvise alle unge til psykiater, inden han selv må tale med dem.
Gaderumrnet fungerede godt, der var ingen klager fra brugere, naboer, pati
enter eller andre. Kommunen har slet ikke undersøgt forholdende ordentligt,
men blot lagt Ole Henriksens udtalelser til grund. Gaderummet har nu mistet
sit tilskud, men det fungerer på uændrede vilkår. Sundhedsstyrelsen har i sin
rapport af 13. marts 2007 heller ikke fundet anledning til kritik. Huset fun
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gerer godt i dag.
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I maj 2007 blev han bedt om at sende alle medarbejderes ansættelseskon
trakter til kommunen til brug for indledning af afskedigelsessager. Da Ole
Henriksen ikke havde mandat, sendte han ansættelseskontrakterne til Social
ministeriet i stedet for. Han antager, at det var kommunen, der havde ind
kaldt til bestyrelsesmøde den 29. maj 2007, hvor Laue Traberg Smidt og Ole
Henriksen deltog. Mødet blev afholdt i Socialforvaltningen.

It

Tillægget til lejekontrakten er klart ugyldigt, da det ifølge fondens vedtægter
§ 8 også skal underkrives af ham som daglig leder. Han blev ikke underrettet
om tillægget til lejekontrakten. Han studsede over kommunens møder med
Ole Henriksen. Han ringede derfor til Civilstyrelsen og erfarede, at Ole Hen
riksen har anmodet om fondens nedlæggelse. Kommunen ville kWl forhand
le med Ole Henriksen og Laue Traberg Smidt, selvom huset på det tids
punkt havde ekskluderet dem, hvilket fondens andre medlemmer havde
meddelt kommunen skriftligt om. Det blev herefter vigtigt at få fonden på
rette spor igen i forhold til vedtægter og Civilstyrelsen. Allerede i september
2007 indhentede man indstillinger til valg af fondens bestyrelsesmedlem
mer. Dette tog lang tid, og sagen faldt først på plads til bestyrelsesmødet den
6. maj 2008.
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Rekvirenten har procederet i det væsentlige i overensstemmelse med anbrin
geder i rekvisition af 4. marts 2008, hvoraf følgende fremgår:
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Til støtte for anmodningen om indsættelse i lokalerne Rådmandsgade 60,
2200 København N, gøres det gældende,

I

I

at

der mellem ejeren af ejendommen, Hetian Holding ApS, og den
selvejende institution repræsenteret ved Ole Henriksen blev indgået en
lejekontrakt, som Københavns KommWle tiltrådte (bilag l),

at

den som bilag l fremlagte lejekontrakt giver Københavns Kommune
ret og pligt til at indtræde i lejemålet vedrørende lokalerne beliggende
Rådmandsgade 60, 2200 København N, når den selvejende institution
ophører med aktiviteterne, uanset hvad årsagen til ophøret måtte være,

at

udlejer, den selvejende institution ved bestyrelsesformand Ole
Henriksen og Københavns Kommune ved lejekontrakttillæg af 31. maj
2007 (bilag 2) aftalte, at Københavns Kommune med virkning fra den
l. jWli 2007 indtrådte som lejer, og

at

Københavns Kommune, der siden l. juni 2007 har betalt husleje for
lejemålet, følgelig med virkning fra denne dato skal have rådigheden
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over lejemålet.
Det fremgår således af det ovenfor anførte, at hverken Kalle Birck-Madsen
eller nogen af de øvrige personer, der opholder sig på adressen, har nogen
form for kontraktretlig ret til at opholde sig i ejendommen tilhørende Hetian
Holding ApS og udlejet til Køhenhavns Kommune.
For det tilfælde, at Fogedretten mod forventning ikke måtte finde det godt
gjort, at Københavns Kommune har krav på blive indsat i lejemålet med
virkning fra l. juni 2007, gøres det gældende,
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at

Københavns Kommune i hvert fald har sandsynliggjort sit krav,

at

vægtige grunde tilsiger, at Fogedretten fremmer fogedforretningen,

at

de skrøbelige unge med behov for relevant socialpsykologisk og
psykiatrisk behandling afskæres fra et relevant tilbud,

at

det under disse omstændigheder vil være betænkeligt at nægte at
fremme forretningen, og

at

Fogedretten derfor bør fremme forretningen også i tilfælde, hvor retten
alene måtte anse rekvirentens krav for sandsynliggjort, jf.
retsplejelovens § 597.
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Rekvirenten har ved brev af 30. maj 2008 fremsat bemærkninger vedrørende
sagsomkostninger, og nedlagt påstand herom overfor Kalle Birck-Madsen.

Rekvisitii har procederet i det væsentlige med anbringeder i processkrift A
af22. maj 2008 hvoraf fremgår følgende:
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Indledningsvis bemærkes det, at undertegnede ikke har opnået kontakt til al
le tilsagte, jvf indkaldelse af IO. april 2008. Det må derfor forventes, at sa
gen skal udsættes på forkyndelse overfor de øvrige ikke afmig repræsente
rede.
Dernæst bemærkes det, at mine klienters indsigelser er af et sådant omfang
og af en sådan karakter, at de gør nærværende sag er uegnet som fogedsag.
Rekvirenten ikke er udlejer aflejemålet Rådmandsgade 60, 2200 Køben
havn N, er rekvirenten ikke rette rekvirent, hvorfor sagen allerede af denne
grund må afvises.
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Sagen bør dernæst afvises, idet Københavns Kommune ikke gyldigt har er
hvervet rettighederne over lejemålet Rådmandsgade 60, 2200 København N.
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Dels er rettighederne ikke gyldigt overdraget dels er betingelserne for over
dragelse heraf ikke opfyldt.
Lejemålet tilkommer fortsat den selvejende institution (fond) Gaderummet /
Regnbuen. Pågældende selvejende institution er imidlertid først kommet til
endelig eksistens i februar 2007, hvor Civilstyrelsen godkender dispensatio
nen til pågældende juridiske person.
Af vedtægterne, sagens bilag 3, § 6, fremgår det, at bestyrelsen udpeges af
institutionen efter indstilling af henholdsvis institutionens brugere, instituti
onens medarbejdere samt 3 foreninger.
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En sådan indstilling har ikke fimdet sted efter februar 2007, men først på nu
værende tidspunkt. Den selvejende institution har således ikke haft en gyldig
bestyrelse i maj 2007, hvorfor sagens bilag 8 og 9 er uden juridisk gyldig
hed.
Selvom man måtte lægge til gnmd, at institutionen var kommet til eksistens
på et tidligere tidspunkt, skal det bemærkes, at de i bilag 8 og 9 omtalte be
styrelsesmedlemmer tilbage i perioden 2002 - 2004 blev valgt ind i bestyrel
sen for en anden juridisk person for en 2-årig periode. Pågældende periode
var derfor udløbet på tidspunktet for afholdelse af møderne den 16. og 29.
m'\i 2007, hvortil kommer, at bestyrelsesmedlemmerne Ole Henriksen og
Laue Traberg Smidt tidligere var blevet ekskluderet i januar og februar må
ned 2007, hvilket under alle omstændigheder kan tages som udtryk for, at de
ikke blev genvalgt til bestyrelsen for institutionen.
Dertil kommer, at beslutningerne på ovennævnte møder var af så vidtgående
karakter, at de måtte sidestilles med en opløsning af institutionen, en beslut
ning som krævede enstemmighed eller under alle omstændigheder kvalifice
ret flertal.
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Der foreligger således ikke gyldigt dokument, som overdrager brugsretten til
lejemålet til institutionen for rekvirenten, dels fordi en bemyndigelse hertil
kræver enstemmighed i bestyrelsen eller under alle omstændigheder kvalifi
ceret flertal, dels fordi 2 af bestyrelsesmedlemmerne fra bestyrelsesmødet
ikke længere var bestyrelsesmedlemmer på tidspunktet for mødernes afhol
delse, hvorfor beslutningen også af denne grund var ugyldig, og da ingen af
bestyrelsesmedlemmerne er blevet genvalgt indenfor en 2-årig periode forud
for mødernes afholdelse, således at der reelt ikke var nogen bestyrelse for
tidspunktet for mødernes afholdelse.
Det bemærkes at sagens bilag 2 ikke er tiltrådt af Institutionens daglige le
der, jvf § 8 i sagens bilag 3.
Det bestrides, at Gaderummet er ophørt med sin virksomhed i lejemålet.
Institutionen har endvidere efterfølgende afholdt møder og bekræftet, at in-
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stitutionen fortsat eksisterer, samt at brugsretten til lejemålet fortsat tilkom
mer institutionen. De trufne beslutninger omkring medarbejdernes afskedi
gelse samt bortvisning af lederen er uberettigede og ugyldige.
Derudover foreligger der passivitet fra rekvirentens side, idet rekvirenten ~j
heller efter den påståede bortvisning af lederen har valgt en ny leder, lige
som rekvirenten igennem næsten 1 år ikke har foretaget sig noget med hen
blik på at gennemtvinge de ugyldige beslutninger.
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For så vidt angår punkterne på side 4 i rekvisitionen, er der svaret herpå i ad
vokat Knud Foldschaeks skrivelse af23. marts 2007, hvortil kommer em
bedslægens rapport fra 13. marts 2007, som ikke støtter rekvirentens kritik
af institutionen.
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Københavns Kommune har ved skrivelse af 16. april 2007 anerkendt modta
gelsen af bemærkninger og handleplan for rapportens påbud og henstillin
ger.
SAGSOMKOSTNINGER:
Rekvisitus påstår sig tillagt omkostninger efter proeeduretaksten med hen
visning til sagens økonomiske værdi, idet bemærkes at årslejen pr 1.1.2008
udgjorde kr 787.856,00. Hertil kommer at sagen har været særdeles tidskræ
vende at gennemgå.
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Fogedrettens begrundelse og resultat

I

Det fremgår, at "Den selvejende institution (fond) Gaderummet-Regnbuen"
oprindeligt blev oprettet efter krav fra Københavns Kommune, som betino
gelse for, at Gaderummet kunne søge om støtte fra Socialminisiteriets sats
pulje. Københavns Kommune stillede samtidig krav om, at aktiviteterne
skulle foregå i andre lokaler end i baglokalerne til Nørrebrogade 56.
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Det fremgår nærmere af den mellem udlejer og "Den selvejende institution
(fond) Gaderummet-Regnbuen" indgåede lejekontrakt af 25. november 2004
§ 16, at kommunen har ret og pligt til at indtræde i lejemålet, "Såfremt Ga
derummet ophører sin virksomhed i lejemålet - afhvad grund det end måtte
være... ". Det er ved lejekontraktens indgåelse forudsat, at de kommunale
myndigheder godkender lejeaftalen. Lejekontrakten er underskrevet af Ole
Henriksen, der på det tidspunkt ubestridt var formand for "Den selvejende
institution (fond) Gaderummet-Regnbuen". Københavns Kommune har den
19. november 2004 tiltrådt lejeaftalen som aftalepart vedrørende indtrædels
esretten.

l

Fogedretten finder herefter ikke, at der er en sådan tvivl om parternes afta
legrundlag, at sagen ikke er egnet til behandling under en umiddelbar foged
forretning. Kalle Birek-Madsen og Brugerne af Gaderummets afvisningspå
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stand tages derfor ikke til følge.
Gadenunmet blev den 23. december 2005 godkendt af Københavns Kom
mune som socialpsykologisk tilbud for udstødte unge, herunder blandt andet
på betingelse af, at aktiviteterne skulle foregå i de omhandlede lokaler i
Rådmandsgade 60, hvilken husleje, efter Kalle Birck-Madsens forklaring,
blev betalt af kommunen. Denne godkendelse er af Københavns Kommunes
Socialudvalg tilbagekaldt ved beslutning af2. maj 2007.

'I
i
I'

Ii

: I,

lj
., I

I'
'1 1

I
f

i

IlII
I

Uanset at det er bestridt, at den socialpædagogiske drift i lokalerne er op
hørt, findes betingelserne for Københavns Kommunes indsættelse i lejemå
let for opf'yldt i henhold til lejekontraktens § 16. Der er herved lagt vægt på,
at formålet med oprettelsen af "Den selvejende institution (fond) Gadenun
met-Regnbuen" har været opnåelse af tilskud fra det offentlige, og at grund
laget for driften må anses for bortfaldet ved kommunens tilbagekaldelse af
godkendelsen. Det tillægges i den forbindelse ikke afgørende betydning, at
tillæg til lejekontrakt af 31. maj 2007 ikke er underskrevet i overensstem
melse med fondens tegningsregier, jf. vedtægternes § 8.
Fogedretten finder ikke oplyst sådanne forhold, hvorefter Københavns Kom
mune ved passivitet skulle have fortabt retten til at kræve sig indsat i lejemå
let.
Det bemærkes, at spørgsmål om, hvornår fonden gyldigt er kommet til eksi
stens, herunder hvem der har beslutningsmyndighed, og lovligheden afkom
munens beslutning om tilbagekaldelse af godkendelsen og afskedigelse af
den daglige leder, Kalle Birck-Madsen, ikke er egnet til afgørelse under en
umiddelbar fogedforretning.
For så vidt angår sagsomkostninger bemærkes, at Københavns Kommune
alene har nedlagt påstand herom overfor Kalle Birck-Madsen. Sagsomkost
ningerne er fastsat skønsmæssigt som nedenfor bestemt under hensyn til sa
gens karakter og omfang.
Derfor bestemmes:

Fogedforretningen fremmes med henblik på indsættelse af rekvirenten, Kø
benhavns Kommune, i Rådmandsgade 60, 2200 København N.
Inden 14 dage skal rekvisitus, Carl-Erik (Kalle) Birck-Madsen, betale
20.000 kr. til rekvirenten i sagsomkostninger.
Fogedretten hævet.

Anna-Christina Langmaack
retsassessor
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Udskriftens rigtighed bekræftes.
Københavns Byret, den 20. juni 2008.
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Vedr. Gaderummet

BDRUPS ALL~ 177, BLOK D.E
2400

De har i brev al 1. juli 2008 som daværende leder af Ga·
derummet klaget over Københavns Kommunes socialfagli·
ge tilsyn i Gaderummet den 2. juni 2006 og 15. august
2006 samt over den efterfølgende sagsbehandling.
Udover Dem har Peter Mosegaard på vegne af Gaderum·
mets brugere og Maya Thisted, som tidligere ansat i Gade·
rummet, klaget over Københavns Kommunes beslutning
om at tilbagekalde godkendelsen af Gaderummet. Oplys·
ninger, som fremgår af disse klager, og Københavns Kom·
munes besvarelser heraf, indgår i behandlingen af Deres
klage.
Stats forvaltningen har gennemgået sagen, og vi finder ik
ke, at Københavns Kommunes tilsyn og sagsbehandling,
som lørte til ophævelse af godkendelsen af Gaderummet
som bosted, var ulovlig.
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Nedenfor følger en sagsfremstilling, Deres klage, Køben·
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Følgende fremgår af sagens akter, herunder Især Køben·
havns Kommunes udtalelse af 25. september 2008 og De·
res kommentar hert,l af 10. november 2008:
Gaderummet blev startet i 1996 som et privat organiseret
socialpsykologisk fristed for unge hjemløse med Dem som
initiativtager. Gaderummet omfattede et værested samt en
psykologisk rådgivningsfunktion. Gaderummet havde til
huse i lokaler i baghuset til Nørrebrogade 56 indtil 2005.

"

I begyndelsen levede Gaderummet af private donationer
og fonde. I 2000 og 2001 modtog Gaderummet støtte fra
Socialministeriet med 1,5 mil I. kr. Fra 1. maj 2002 ydede
Københavns Kommune økonomisk støtte til Gaderummet.
Gaderummet fik i gennem årene flere priser: I 1997 Anker
Jørgensen Prisen, i 1998 Odd Fellow Ordenens børnefond, i
2003 Hæderspris for nytænkning og omsorg fra Socialråd·
giverforeningen i Københavns Kommune, i 2004 Kærlig
hedsprisen og i 2005 Hjemløseprisen. Desuden anbefalede
en uvildig konsulentrapport, udarbejdet i 2002 af CASA, at
Gaderummet fortsatte, men i bedre lokaliteter og med
bedre vilkår for såvel brugere som personale.

12003 blev der indgået aftale mellem Socialministeriet og
Københavns Kommune om økonomisk støtte til indsats
over for socialt udsatte grupper. Gaderummet blev omfat
tet af aftalen og indregnet i det samlede tilskud.
Den 1. maj 2005 flyttede Gaderummet til Rådmandsgade
60. Samtidig blev Gaderummets bodel omfattet af Social·
ministeriets satspulje midler. Det årlige tilskudsbeløb fra
Socialministeriet var i aftalen fastsat til 3,875 mill. kr.
Gaderummet består af en bodel med plads til 30 unge.
Gaderummet er tillige et døgnåbent værested med fri åben
psykologisk rådgivning.
Københavns Kommune godkendte i brev af 23. december
2005 Gaderummet som et botilbud efter servicelovens §
91 (den nuværende servicelovs § 107) som et socialpsyko
logisk tilbud til unge på nærmere angivne vilkår.
Disse vilkår omfatter bl.a. en samarbejdsaftale om psykia·
trisk bistand mellem Gaderummet og Hvidovre Hospital, at
unge under 18 år straks henvises til andre relevante til·
bud, at de unge kun må overnatte i de dertil indrettede
sovesteder, at Gaderummet er omfattet af et sundhedsfag
ligt tilsyn varetaget af Embedslægeinstitutionen samt om·
fattet af den af Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen
indførte socialfaglige tilsynsordning.
Københavns Kommune aflagde tilsynsbesøg i Gaderummet
den 2. juni 2005 og den 15. august 2005,
På den baggrund udfærdigedes den 8. november 2006 en
tilsynsrapport, hvori kommunen gav Gaderummet forskel·
lige positive tilkendegivelser men også henstillinger og på
bud. Rapporten indeholdt følgende 6 påbud:

1. At der I Gaderummet ikke opholder sig unge under
18 år,
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2. at Gaderummet sikrer, at de unge med svære psyki·
ske lidelser kommer i psykiatrisk behandling og an·
svaret for de unge deles med H:S,
3. at der ikke overnattes i andre rum end dem, der er
indrettet hertil, og de unge der bor I køkkenerne til
bydes andre rum,
4. at Gaderummet tager initiativ til at forbedre samar·
bejdet med behandlingspsykiatrien, og at Gaderum·
met ikke anbefaler de unge at holde op med at tage
medicin uden det er drøftet med en psykiater. Det
skal sikres, at de unge der har behov herfor, kom·
mer i psykiatrisk behandling
5. at Gaderummet sætter sig ind i og arbejder efter
Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinadmini·
stration
6. at hashmisbruget i Gaderummet skal ophøre og
medarbejderne skal gribe ind, hvis de ser de unge
ryger. Der er udarbejdet en plan sammen med de
unge for hvordan Gaderummet kan realisere påbu·
det.
Tilsynsrapporten blev sendt til Gaderummet med henblik
på fremsendelse af bemærkninger til rapportens faktiske
oplysninger.
Gaderummets bestyrelsesformand, lederen og de ansatte
fremsendte hver især kommentarer til rapporten den 6.
december 2006.
Den 12. december 2006 holdt Københavns Kommune møde
med Gaderummets bestyrelse om tilsynsrapporten.
Følgende fremgår af referatet af mødet:
Bestyrelsen understregede, at
til Gaderummets målgruppe.
under 18 år "kom forbi". De
rummet hjælper man videre til

unge under 18 år ikke hører
Det forekom dog, at unge
unge, som kontakter Gade·
andre tilbud.

Bestyrelsen henviste til samarbejdet, der er etableret med
overlægen på Hvidovre Hospital. Bestyrelsen henviste end·
videre til, at det indgår som en del af den "åbne dørs poli·
tik" som Gaderummet praktiserer, at unge med psykisk li
delse kan fravælge behandling. For en del af de unge gæl
der det, at de havde en lang forudgående karriere i det
psykiatr,ske behandlingssystem, og at de har mistet tilli·
den til dette. Gaderummet tilkendegav endvidere, at man
var indstillet på at genforhandle aftalen med Hvidovre Ha·
spita',s psykiatriske afdeling.
Vedrørende påbudet om, at de unge ikke måtte overnatte i
andre rum end dem, der er indrettet hertil, anførte besty·
relsesformanden, at der som følge af den vidtstrakte bru·
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gerindflydelse ofte skete ændringer af de enkelte rums
funktion. F.eks. var det i tilsynsrapporten omhandlede te·
køkken også på det tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted,
blevet nedlagt og omdannet til soveplads. Endvidere var
det almindeligt, at de unge, som kom i nattens løb for at
overnatte, benyttede sofaerne i opholdsrummene for ikke
at forstyrre de øvrige overnattende.
Vedrørende medicinadministration var der enighed om, at
Gaderummet ville tage initiativ til at arrangere et hel· el·
ler halvdagskursus i medicinhåndtering for stedets med·
arbejdere.
Vedrørende hashmisbruget understregede bestyrelsesfor·
manden, at man i Gaderummet har den holdning til hash,
at man ser i øjnene, at de unge bruger hash. Det gælder
så om at få reduceret de unges brug og at motivere dem
til at ophøre med at bruge hash. Man ønsker imidlertid at
undgå en situation, hvor de unge henvises til at skjule de·
res brug af hash, bl.a. fordi man så ikke længere fra med·
arbejdernes side har mulighed for at hjælpe den enkelte
unge med at komme ud af eller reducere et misbrug.
Den kommunale forvaltning anbefalede, at Gaderummet
supplerede sin skriftlige misbrugspolitik med et afsnit om
hash, og at det gøres til fast praksis, at stedets medar·
bejdere griber ind, hvis de bliver opmærksom på, at de
unge ryger.
Gaderummet ville overveje, i hvilket omfang man kunne
Imødekomme tilsynets påbud omkring hash.
Det blev aftalt, at Gaderummet på baggrund af tilsynets
rapport og drøftelserne med kommunen udarbejdede et
forslag til tids· og handleplan for opfyldelse af de påbud,
som tilsynet var fremkommet med, således at planen fore·
lå i midten af januar måned 2007.
Den 2. marts 2007 skrev to overlæger fra Hvidovre Hospi·
tals psykiatriske afdeling, at de nu havde forsøgt igennem
snart to år at få etableret et ordentligt samarbejde med
Gaderummet, og at de måtte erkende, at de ikke mener, at
det er muligt at få den fornødne opbakning til deres ar·
beJde fra ledelsen i Gaderummet. Lægerne anførte, at de
håbede meget, at socialforvaltningen kunne være med til
at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde fremover, og at de
meget gerne indgik i en dialog herom. Såfremt det ikke
var muligt, blev de desværre nødt til at opsige aftalen.
Den 7. marts 2007 holdt kommunen igen møde med Gade·
rummets daværende bestyrelse, hvor brevet fra overlæ·
gerne blev inddraget og efterfølgende sendt til Gaderum·
met.
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Embedslægen aflagde Gaderummet besøg den 13. marts
2007. I rapporten, som blev sendt til Gaderummet den 7.
juni 2007, konkluderede Embedslægen, at anbefalingerne
fra 2006 var fulgt, og det var Embedslægeinstitutionens
vurdering, at Gaderummet i alt væsentligt fungerede til·
fredsstillende, dog med undtagelse af rengøringsstandar·
den, der ved tilsynet ikke var tilfredsstillende.
Kommunen holdt
møde med Dem og med advokat Knud
Foldschack som bisidder den 14. marts 2007.
Advokat Foldschack sendte den 23. marts 2007 et brev til
kommunen, hvori det blev tilkendegivet, at Gaderummet
ville efterleve de i tilsynet givne påbud. Vedrørende påbu
det om ophøret af hashmisbrug anførte advokaten følgen
de:
"Man er ligeledes enig med tilsynet i, at der som følge af
Gaderummets opgave formentlig i et vist omfang vil være
unge blandt beboerne, der ryger hash. Påbuddet om at
gribe ind p~ dette område er derfor en stor udfordring.
Gaderummet er imidlertid indforstået med, at Køben·
havns Kommune som tilsynsmyndighed ikke kan tillade
åbenlys brug af hash. Gaderummet vil derfor følge tilsy·
nets p~bud Dm sammen med de unge at arbejde med det·
te og andre misbrugsproblemer."

Den 2. maj 2007 besluttede Københavns Kommune at til·
bagekalde godkendelsen af Gaderummet under henvisning
til, at Gaderummet ikke længere opfyldte de heri opstille·
de betingelser. Kommunen traf endvidere beslutning om,
at udbetalingen af tilskud blev standset, og at tilskuddet i
stedet blev anvendt til et nyt tilbud med samme målgrup·
pe men drevet af andre almennyttige selvejende institutio·
ner.
Kommunen anførte følgende som begrundelse for beslut·
ningen:
"Det kan konstateres, at Gaderummet ikk'e har efterlevet
de 6 påbud, som er indeholdt i forvaltningens tilsynsrap
port. Gaderummet har endvidere I et brev af 18. aprii
2007 til Socialforvaltningen som svar på Hvidovre Hospi·
tals henvendelse Dm samarbejdsproblemer, rettet angreb
mod overlæge Henrik Rindom. Dette bestyrker forvaltnin·
gen i, at Gaderummet med den nuværende ledelse ikke
vil være i stand til at etablere et godt samarbejde med
behandlingspsykiatrien (se bilag 1).
Herudover skal der peges på, at de opståede kaotiske le
delsesmæssige forhold i Gaderummel, hvor Gaderum
mets leder reelt har tiltaget sig en enerådende magt, og
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hvor bestyrelsen 10r fonden Gaderummet er sat ud af spil
I et."
Socialministeriet godkendte den 30. april 2007, at bevil
lingen til Gaderummet bort1aldt under forudsætning af, at
Socialministeriets bevilling til Københavns Kommune blev
anvendt til et lignende tilbud, som kan rumme en identisk
målgruppe.

Deres klage
De har klaget over følgende:
"At tilsynet i deres rapport om deres to besøg i Gade·
rummet viderebringer urigtige oplysninger om faktuelle
forhold, som det· trods en række begrundede indsigelser
. ikke har været muligt at komme i dialog om med kor·
rektion til følge.
Konsekvensen har været, at Gaderummet har fået frata·
get sin godkendeise og sit tilskud på faktuelt fejlagtigt
grundlag, samt at dette grundlag efterfølgende, af for·
valtning, udvalg og socialborgmester, samt af andre for·
anlediget hertil, er blevet brugt mod undertegnede, til at
miskreditere min faglighed og personlige habitus og in·
tegritet, samtidig med at Gaderummet er blevet sat i
negativt lys af myndigheder på et ikke-dokumenteret
grundlag. ".

Det skal nævnes at Tilsynets observationer har mundet
ud I 6 påbud til Gaderummet. Efter en drøftelse med So·
cialforvaltningen af de klare fejl, der mentes at være i
rapporten, samt forsøg på at få specificeret konkrete kri·
tikpunkter, således at Gaderummet kunne handle på kri·
tikken, fremsendte Gaderummet en imødekommelse al
disse 6 påbud, som tog højde for at Tilsynet ikke kunne
eller ville oplyse eller uddybe konkrete beskrivelser i rap
porten. Gaderummet fandt derfor at problemet var løst.
Af årsager jeg ikke er bekendt med, tilsidesatte Køben
havns Kommune tilsyneladende min og Gaderummets
plan tor efterlevelse af kravene i rapporten, og fratog
Gaderummet sin godkendelse og sit tilskud med henvis·
ning til 'ikke at ville efterleve rapportens krav', og der·
med ikke levede op til sin godkendelse. Dette var ikke til
at forstå, nu hvor vi netop havde imødekommet de 6 på
bud, der var i rapporten.

Anmodning om identifikation af to af mig påståede fejl.
behandlede personer.
Et alt afgørende punkt i kritikken af Gaderummet er Til
synsmyndighedens konstatering, på deres besøg i Gade·
rummet d. Z.juni og 15.august Z006, kl.9.30·15, at der

SI D E 6

er to personer, "en stærkt psykisk syg og en alvorligt
psykisk syg", som ikke modtager den korrekte behandling
grundet Gaderummet og undertegnede daglige leder.
Heraf de specificerede psykiatriske påbud fra Tilsynet.
P~buddene indstifter en anden organisation, end den som
Gaderummet er godkendt til, og det vil ikke være muligt
for Gaderummet at tølge dette, da det strider direkte
mod dets godkendeisesgrundlag, og mod præmissen, at
Gaderummets midler skal bruges til den specificerede
målgruppe af unge for Gaderummets arbejde. Desuden
synes Tilsynsmyndighedens tilsyn og dets konklusioner,
at medføre et krav til Gaderummet om "anvendelse af
ambulant tvang" til medicinsk psykiatrisk behandling 
som vi mener klart er lovstridigt - et forhold ieg skal
bede om vil blive undersøgt nærmere.
Når jeg går så vidt som at nævne at dele af rapporten
skulle være tillempet oplysninger, er det bi.a. fordi at
Tilsynet ved deres 2 besøg i Gaderummet, sagde farvel
med udgangsreplikken: "Vi har ingen påbud til Jer". Dette
blev sagt overfor den samlede medarbejdergruppe i Ga'
derummet på tidspunktet. Derudover virker det mistæn·
keligt at der i rapporten står beskrevet, at der ved til·
synsbesøget er foretaget samtaler med bl.a. den psykia·
triske konsulent Henrik Rindom. Henrik Rindom var ikke
til stede i Gaderummet under disse to tilsynsbesøg d. 2.
iuni og 15. august 2006. Hvordan kan tilsynsførende så
have talt med den psykiatriske konsulent?
Derudover har en ung i Gaderummet som blev interviewet
af de tilsynsførende, udtrykt kraftigt undren over at væ·
sentlige udtalelser om sine positive oplevelser og tilba·
gevenden til et normalt liv, ved at være kommet ud af sin
antidepressive medicin, ikke beskrives eller tillægges
vægt i rapportens kritik overfor Gaderummet om medio
cin. Vedkommende ung f Gaderummet var den eneste,
der pil tidspunktet for tilsynsbesøgene, var tilstede i Ga·
derummet, og som samtidig havde noget som helst at
gøre med medicin i Gaderummet, hvorfor tilsynets kritik
mil antages at dreje sig om pilgældende, men som altsil
hverken kan genkendes at pilgældende selv eller under·
tegnede .....

Anmodning om en undersøgelse af tilsynsrapport tilbli
velsesproces og dens slutprodukt
Det er min klare opfattelse, at der er manipuleret med
Tilsynsrapporten på den ene eller den anden måde. Til·
synsrapportens indhold tillempes med torhold udefra,
som de tilsynsførende ikke selv har haft kontakt med,
som påstået, og/eller at de tilsynsførende mangler fak·
tuelle oplysninger for deres vurderinger af bestemte kan·
krete personer, som de under deres besøg skulle have
observeret i Gaderummet. Der kan også være tale om, at
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tilsynsførende besnakkes af psykiater, der vil tørre klare
svigt af på Gaderummet, frem for selv at tage deres pro
fessiDnelle ansvar.
Samme

psykiater,

konsulent

Henrik

Rindom,

fremfører

endvidere i en skrivelse til forvaltningen og socialudval

get, at Gaderummet ikke ville samarbejde med ham. Det
sker i brev af 3.marts 2007. Brevet sendes ikke til Gade·
rummet. og Gaderummet erfarer først eksistensen af bre

vet på et møde i kommunen d. 14.marts 2007. Trods iov·
ning om tremsendelse al brevet tra psykiater Henrik Rin·
dom, må Gaderummet rykke tiere gange, og da Gade·
rummet endelig modtager brevet, er tølgeskrivelsen til·
bagedateret med næsten en m~ned.
Forud brevet fra

Henrik Rindom går en proces i Gade

rummet, hvor Henrik Rindom for anden gang indenfor 4
m~neder overfor den samlede personalegruppe, i februar

2008, afkræves at passe sit arbejde, overholde egne ind·
gåede aHaier I Gaderummet, eller at tinde en tidligere
lovet kollega, der kan overtage arbejdet, da han ikke selv
har tid elier magter det. Det er aldrig blevet undersøgt,
at psykiater Henrik Rindom fremfører ukorrekte oplys·
ninger
om
sit
psykiatriske
konsulentarbejde
i
Gaderummet

overfor

Socialforvaltningen

og

Socialudvalget, og det skal jeg bede om bliver undersøgt.

Københavns Kommunes udtalelse
Københavns Kommune har i brev af 25. september 2008
fremsendt følgende bemærkninger til Deres klage:
"Som der også tidligere er gjort opmærksom på, opholdt
de to tilsynsmedarbejdere sig mange timer i Gaderum·
met. De havde samtaler med mange at de tilstedeværen·
de unge foruden med de lleste medarbejdere. Udover de
umiddelbare samtaler med grupper af de unge havde
medarbejderne særskilte samtaler med 2 af de unge
uden tilstedeværelse af andre.
De

vurderinger

frem til

og konklusioner,

som

tilsynet

er

nået

deres rapport, er baseret på tilsynets samtaler
og observationer i Gaderummet. Det gælder også tilsy
nets vurdering af, at flere al de unge var psykisk syge. De
to tilsynsmedarbejdere har mangeårig erfaring i kontakt
med psykisk syge.
j

At de unge i tilsynsrapporten er anonymiseret, så de ikke
er genkendelige, er i overensstemmelse med almindelig
anstændig praksis. Af samme grund kan forva'itningen

naturligvis heller ikke eHerfølgende give oplysninger om
de pågældendes identitet. I øvrigt spørger tilsynet aldrig
efter navn ved samtale med brugere.
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Tilsynets vurdering af, at flere af de unge i Gaderummet
var psykisk syge, er en relevant oplysning i sammenhæn
gen. Bl.a. fordi det indgik som et væsentligt vilkår for
den politiske godkendelse af Gaderummet som projekt, at
de psykisk syge unge i Gaderummet fik tilbud om psykia·
trisk behandling.
Det
kan
gen
ret,

skal understreges, at denne oplysning ikke i sig selv
betragtes som en kritik af Gaderummet. Forvaltnin·
har hele tiden været klar over, og har også accepte·
at der opholdt sig psykisk syge unge i Gaderummet.

Tilsynets kritik rettede sig imod, at Gaderummet ikke i
tilstrækkelig grad havde sikret sig, at de unge med psy·
kisk sygdom kom i psykiatrisk behandling. Efter tilsynets
vurdering var årsagen hertil, at der hos medarbejderne i
Gaderummet var en anden opfattelse af medicinsk beo
handiing end den, der gælder i behandlingspsykiatrien.
Det er på baggrund af denne vurdering, at tilsynet gav
påbud om, at Gaderummet skulle tage initiativ til at for·
bedre samarbejdet med behandlingspsykiatrien.
Sammenfattende er der efter forvaltningens opfattelse en
god overensstemmelse mellem de beskrevne samtaler og
observationer og tilsynets konklusioner. Efter Socialfor·
valtningens opfattelse giver tilsynsrapporten således et
troværdigt og relevant billede af forholdene i Gaderum·

mel.
Endvidere er det forvaltningens opfattelse, at de påbud,
som tilsynet har givet vedr. de psykisk syge, er rimelige.
Med lidt god vilje fra Gaderummets side kunne påbudde·
ne have været opfyldt - også uden at det havde betydet
afgørende ændringer i grundlaget for Gaderummet.

Med hensyn til den samtale med overlæge Henrik Rin·
dom, som der henvises til i Kalle Birck·Madsens klage
kan oplyses, at det drejer sig om en efterfølgende tele·
fonsamtale, hvori tilsynet spurgte til hans erfaringer og
vurdering af hans samarbejde med Gaderummet. Det er
normalt at tilsynet efterfølgende telefonisk kontakter
personer, som har en tilknytning til det tilbud, der er
gået tilsyn på, og som vurderes at kunne bidrage med re·
levante oplysninger og vurderinger om kvalitetsmæssige
forhold på tilbuddet. Det kan fx være forældre til beboe·
re eiler som her en vigtig samarbejdspartner.
Til oplysningen om, at de to tilsynsmedarbejdere, da de
forlod Gaderummet efter tilsynsbesøget skulle have sagt
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"Vi har ingen påbud til jer" skal bemærkes, at det mener
de to medarbejdere ikke, at de har sagt. Tilsynsmedar
bejderne erindrer, at Kalle-Birck Madsen på dette tids
punkt var optaget andetsteds i Gaderummet, og de opgav
derfor den mundtlige tilbagemelding om deres indtryk af
tilbuddet, som tilsynet normalt giver til lederen af til
buddet ved afslutningen af et tilsynsbesøg.
Det er i øvrigt meget sjældent at tilsynet ved en sådan
lejlighed fremkommer med endelige konklusioner. Den
mundtlige tilbagemelding vil som oftest have et mere
generelt præg i retning af, at tilsynet har bemærkninger
til de og de forhold, uden angivelse af, hvilken endelig
tilbagemelding tilsynsbesøget vil resultere i. Denne vil
først fremgå af den efterfølgende skriftlige tilsynsrap
po rt.
Konkiuderende kan det anføres, at der i den foreliggende
tiisynsrapport vedr. Gaderummet er gjort grundigt rede
for tilsynets observationer, og resultatet af deres samta·
ler ned personale og brugere.
Der er en logisk sammenhæng mellem den i tilsynsrap

porten indeholdte dokumentation og rapportens konkiu·
sloner i form af de 6 påbud, som tilsynsrapporten mun·
der ud i.
De 6 påbud er givet på områder, der var af væsentlig be
tydning for kvaliteten af den støtte, som Gaderummet
kunne give sine brugere.
De kvalitetsproblemer, som tilsynet konstaterede på dis
se områder og som er dokumenteret i tilsynsrapporten
måtte anses for så alvorlige, at der var grundlag for at
meddele påbud.
De to tilsynsbesøg i Gaderummet blev gennemført og den
efterfølgende rapport blev udarbejdet i overensstemmel
se med tilsynets sædvanlige procedure og praksis.
Socialforvaltningen må derfor afvise, at der i tilsynsrap
porten er videretragt urigtige oplysninger om faktiske
forhold, og at der er manipuleret med tilsynsrapporten,
herunder at der ved udarbejdelsen af rapporten er taget
usaglige hensyn.
Der skai i øvrigt peges på, at der i tilsynsrapporten er en
lang række positive udsagn om Gaderummets virksom
hed. Formålet med de 6 påbud var således ikke at døm
me Gaderummet ude, men at påvirke Gaderummet til at
ændre sin uhensigtsmæssige adfærd og praksis på de
pågældende områder.
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Det havde forvaltningen en klar forventning om, at Gade·
rummet ville gøre, men på baggrund af den efterfølgende
dialog mellem forvaltningen og Gaderummet . der strakte
sig over flere m~neder måtte Socialforvaltningen konsta·
tere, at Gaderummet ikke var indstillet på at efterleve
påbuddene.
Det var på baggrund heraf, samt p~ baggrund af den kao·
tiske ledelsesmæssige situation, som havde udviklet sig i
Gaderummet, og ud fra en samlet vurdering af forholdene
I Gaderummet, at et enigt Socialudvalg på sit møde d. 2.
maj 2007 besluttede at tilbagekalde godkendelsen af Ga·
derummet og at stoppe for udbetalingen af tilskud til til·
buddet."
Regelgrundlaget

Ifølge § 107 i den daværende servicelov 1 kan kommunen
tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer, som
på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti·
onsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
Ifølge samme servicelovs § 144, stk. l skal private botil·
bud etter § 107 være godkendt som generelt egnede af
kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune.
Ifølge servicelovens § 107, stk. 3. fastsætter socialmini·
steren i en bekendtgørelse nærmere regler om godkendel·
se af og tilsyn med botilbud til voksne.
Ifølge § 14 i bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn
med private opholdssteder og private botilbud 2 (god ken·
delsesbekendtgørelsen) kan en godkendelse af et opholds·
sted eller et botilbud bringes til ophør, når kommunalbe·
styrelsen finder, at forholdene på opholdsstedet eller i bo·
tilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelses·
gru nd Iaget.
Ifølge bekendtgørelsens § 14, stk. 2 skal kommunalbesty·
relsen inden ophøret have genvurderet godkendelsen på
baggrund af en forhandling.
Ifølge bekendtgørelsens § 15 fører den stedlige kommu·
nalbestyrelse tilsyn med de godkendte tilbud og med at de
krav, der følger af godkendelsesgrundjaget, overholdes.
Statsforva Itn i ngens ko m petene e

I

1

Bekendtgørelse af lov nr, 573 af 24. juni 2005 om social service
Bekendtgørelse TIT. 621 af 15. juni 2006
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Statsforvaltningen fører tilsyn med,
holder den lovgivning, der særligt
myndigheder, herunder kommunale
stedt i medfør af denne lovgivning,
kommunale styrelseslov'

at kommunerne over·
gælder for offentlige
forskrifter, der er ud·
jf. § 48, stk. l, i den

Dette indebærer, at tilsynet er et retligt tilsyn. Det falder
uden for statsforvaltningens beføjelser at tage stilling til
kommunens skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet
inden for de rammer, lovgivningen sætter.
Tilsynet omfatter ikke hensigtsmæssighed, herunder sags·
behandlingens tilrettelæggelse r det omfang sådanne
spørgsmål ikke er reguleret i lovgivningen.
Tilsynet omfatter spørgsmål om kommunen har overholdt
de almindelige offentligretlige grundsætninger, herunder
overholdt grundsætningen om saglighed i forvaltningen og
offi cral pri nc ippet.
Statsforvaltni ngens udta leise

Statsforvaltningen finder ikke, at Københavns Kommune
har udøvet uiovlig sagsbehandling i forbindelse med tilsy.
net af Gaderummet og den efterfølgende sagsbehandling.
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. l, skal
kommunen føre tilsyn med Gaderummet, herunder med at
de krav, som kommunen har stillet i forbrndelse med god·
kendelsen, overholdes.
Vi finder ikke, at kommunen har handlet i strid med reg·
lerne i denne bekendtgørelse eller andre offentlige regler i
forbindelse med tilsynet af Gaderummet.
Vr finder således ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale,
at Københavns Kommunes Socialudvalg ikke har oplyst sao
gen i tilstrækkeligt omfang eller lagt vægt på fejlagtige
faktiske oplysninger ved beslutningen om at bringe god·
kendelsen til ophør.
Vi har herved lagt vægt på, at spørgsmålet om, hvorvidt
der foreligger tilstrækkelige oplysninger i en sag, afgøres
inden for vide rammer endeligt af udvalget.
Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 2,
at kommunen inden ophøret skal have genvurderet god·
kendelsen på baggrund af en forhandling.
Københavns Kommune har ifølge det oplyste sendt tilsyns·
rapporten til Gaderummet og holdt to møder med Gade·
J

Lovbckendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006
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rummets bestyrelse, inden afgørelsen om ophøret af god·
kendelsen blev truffet.
Vi har endvidere lagt vægt på, at advokat Foldschacks brev
af 23. marts 2007 ifølge det oplyste var socialudvalget beo
kendt, da udvalget traf afgørelse om ophøret af godkendel·
sen.
Endelig har vi lagt vægt på, at det ifølge godkendelsesbe
kendtgørelsens § 14, stk. l, er kommunens vurdering, om
botllbuddet har ændret sig væsentligt i forhold til god
kendelsesgrundlaget,
og
at
kommunen
ved
denne
vurdering kan vælge hvor megen vægt, man vil lægge på
de forskellige oplysninger, så længe der lægges vægt på
saglige kriterier.
Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at kommune har
været forpligtet til at foretage partshøring af Dem. Bag·
grunden herfor er, at kommunen efter vores opfattelse ale·
ne er forpligtet til at forhandle ifølge godkendelsesbe
kendtgøreisen og partshøre ifølge forvaltningsloven i for
hold tli Gaderummets bestyrelse, og vi finder ikke, at dis
se regler har været tilsidesat, jf. ovenstående.
Statsforvaltningen skal i den forbindelse henvise til, at det
er Gaderummets bestyrelse, som ansætter og afskediger
lederen af institutionen, og forholdet mellem bestyrelsen
og lederen er kommunen uvedkommende.
Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke yderligere
anledning af Deres henvendelse.

d;;'~L~_~'
Lone Birgitte Christensen
ko nto rchef
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Jette Eikrem
fuldmægtig
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Socialudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL
tj'a ordinæl1 møde onsdag den 2, maj 2007

7.

Løsning af problemer i Gaderummet

SUD 174/2007 J.nr. 174/2007

INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialudvalget drøftede på sit møde 25. april 2007 forvaltningens indstilling om initiativer til løsning af
opståede problemer i Gaderummet. Drøftelsen i udvalget udmundede i et ønske fra udvalget om en ny
indstilling fra forvaltningen. Denne fremlægges hermed.

Beslutning
Socialforvaltningen indstiller,
l. At Socialudvalget tilbagekalder Københavns Kommune godkendelse af
Gaderummet under henvisning til, at Gaderummet ikke længere opfylder de heri
opstillede betingelser.
2. at Socialudvalget på den baggrund trætfer beslutning om at stoppe udbetalingen af
tilskud til Gaderummet, således at det tilskud, som er udbetalt til Gaderummet ultimo
april er det sidste tilskud, der udbetales til Gaderummet,
3. at Socialudvalget beslutter, at det nuværende tilskud til Gaderummet fremadrettet
anvendes til drift af et nyt tilbud med samme målgruppe, drevet efter alternative
pædagogiske principper og at det nye tilbud organiseres som en selvejende institution,
4. at Socialudvalget bemyndiger forvaltningen til at indlede drøftelser med en række
almennyttige organisationer med erfaring med den omhandlede målgruppe med
henblik på at indgå aftale om, at en af disse organisationer vil og kan drive et nyt
Gaderummet som en selvejende institution med den pågældende organisation som
overordnet organisation,
5. at Socialudvalget bemyndiger forvaltningen til ud af tilskuddet at afholde udgifter
til dækning af Gaderummets nuværende medarbejderes løn svarende til de
opsigelsesperioder, som de pågældende har ifølge funktionærloven/respektive
overenskomster,
6. at Socialudvalget bemyndiger forvaltningen til at arbejde for, at et nyt tilbud
etableres i de nuværende lokaler i Rådmandsgade 60, og at forvaltningen indtil der er
fundet en tremadrettet løsning under alle omstændigheder overtager betalingen af
huslejen, i givet fald - med Socialministeriets indforståelse - ud af det af
Socialministeriet bevilgede tilskud og
7. at forvaltningen udarbejder en beredskabsplan for, hvordan de nuværende brugere
http://www2.kk.dk/Of/beslut. nsf/db6f84aaefc71. ,.cb5d49a f58d74578c12572d5003eeaad?OpenDocument (1 af 3) [11-05-2007 21: 38:45]
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afGaderummet kan tilbydes den relevante hjælp.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2007
Koordinator Eva Stokbro Jensen deltog under punktet.
Indstillingen blev tiltrådt.

Problemstilliug
Der kan konstateres. at Gaderummet ikke har efterlevet de 6 påbud, som er indeholdt i
forvaltningens tilsynsrapport. Gaderummet har endvidere i et brev af 18. april 2007 til Socialforvaltningen
som svar på Hvidovre Hospitals henvendelse om samarbejdsproblemer, rettet angreb mod overlæge
Henrik Rindom. Dette bestyrker forvaltningen i, at Gaderummet med den nuværende ledelse ikke vil være i
stand til at etablere et godt samarbejde med behandlingspsykiatrien (se bilag I).
Herudover skal der peges på de opståede kaotiske ledelsesmæssige forhold i Gaderummet, hvor
Gaderummets leder reelt har tiltaget sig en enerådende magt, og hvor bestyrelsen for fonden Gaderummet er
sat ud af spi Ilet.
l betragtning af, at Gaderummet har kontakt til en gruppe af skrøbelige unge, hvoraf mange har
psykiske problemer, er det efter forvaltningens vurdering ikke forsvarligt, hvad der i dag foregår i Gaderummet.
Det er baggrunden for, at forvaltningen hermed fremlægger en løsning, der indebærer, at Gaderummet
ophører som projekt med støtte fra Socialministeriet, og at opgaven med at yde hjælp og støtte til de
pågældende unge overtages af et nyt tilbud for samme målgruppe, organiseret i tilknytning til en af
de almennyttige organisationer, der har erfaring med målgruppen.

Løsning
Der er efter forvaltningens vurdering fortsat et behov i Københavns Kommune for et tilbud, der som
det nuværende Gaderummet retter sig mod en gruppe af unge, som har behov for støtte til at komme videre
med deres liv, men som har vanskeligt ved at finde sig til rette i de eksisterende kommunale og
øvrige eksisterende tilbud for målgruppen.
Der vil være en forudsætning for at imødekomme denne gruppes behov, at der fra tilbuddets side
udvises rummelighed og åbenhed over for alternative pædagogiske tilgange til de unge. Det er i den
![)rbindelse naturligvis en forudsætning, at landets love og elementære ledelsesmæssige og driftsmæssige
krav overholdes, ligesom det også er vigtigt, at tilbuddet understøtter den psykiatriske behandling for de unge,
der har behov for det. Socialforvaltningen har været i dialog med Socialministeriet, der forventes at ville
fOl1sætte den økonomiske støtte, hvis der etableres et nyt alternativt tilbud til målgruppen som en
selvejende institution (se bilag 2).
Opgaven med at drive et nyt tilbud efter ovennævnte principper forudsættes overladt til en af de
almennyttige organisationer, som har erfaring med målgruppen. Tilbuddet etableres som en selvejende
institution med selvstændig bestyrelse, men organisatorisk tilknyttet den pågældende almennyttige
organisation. Tilbuddet finansieres ved, at Socialministeriets årlige tilskud på 3,9 mil!. kr. til det
nuværende Gaderummet overføres til det nye tilbud. Der indgås en aftale mellem forvaltningen og
den pågældende organisation om løsningen af opgaven.

Det forudsættes, at det nye tilbud kan indrettes i Gaderummets nuværende lokaler i Rådmandsgade 60. Det kan
i den forbindelse oplyses, at Københavns Kommune i forbindelse med indgåelsen af lejemålet i Rådmandsgade
60 påtog sig en række forpligtigelser, som fremgår af den politiske indstilling ifm. lejemålets indgåelse (FAU
den 3. november 2004 (lukket dagsorden) og i BR den 9. december 2004 (lukket dagsorden).

Det betyder, at Københavns Kommune har en pligt til at indtræde i aftalen frem til 30. september 2009, og
i perioden frem til 30. september 2014 har Københavns Kommune en ret til at indtræde i aftalen. Den årlige
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leje udgør ca. 0,8 mil L kr. Der knytter sig en række uafklarede juridiske spørgsmål til, hvilke betingelser,
som skal være opfyldt for at Københavns Kommune kan indtræde i lejemålet ved r. Rådmandsgade 60, og
under hvilke betingelser kommunen kan overlade lokalerne til et nyt tilbud. Der skal derfor under
alle omstændigheder indledes forhandling dels med bestyrel sen for fonden Gaderummet, dels med udlejer,
med henblik på atllaring af disse spørgsmål.

Derudover vil Københavns Kommune have en række forpligtigelser med henblik på finansiering
af opsigelsesperioden for de ansatte i Gaderummet.

Forvaltningen vil hurtigst muligt udarbejde en detaljeret beredskabsplan for løsningen af de
mange problemstillinger, som må forventes at opstå i den kommende tid, herunder primært, at de
nuværende brugere tilbydes den relevante hjælp.

Økonomi
Det forudsættes, at udgifterne til etableringen af den løsning, som forvaltningen foreslår, vil kunne afholdes
inden for de midler, som Socialministeriet fremover stiller til rådighed til løsningen af den opgave, som i
dag varetages af Gaderummet.

Videre proces
Forvaltningen melder tilbage til Socialudvalget om status for de igangsatte initiativer inden for en tidsramme
på en måned.

Bilag
l. Gaderummets brev af 18/4 2007 til Socialforvaltningen om Gaderummets samarbejde med Hvidovre Hospital
v/Henrik Rindom.
2. Forvaltningens brev til Socialministeriet af27.04.07 vedr. fortsat tilskud.
3. Socialministeriets svar af30. april 2007.

Anette Laigaard
/Sven Bjerre
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Åbent brev til Socialforvaltningen Københavns Kommune
Angående beskyldningerne for misligholdelse afforhold i Gaderummet.
Endnu en anmodning om identifikation af vanrøgtede personer
Socialforvaltningen for Tilsyn og kvalitet kom d.6.novembcr 2006 med sit udkast til socialfaglig
Tilsynsrapport for 2006. Rapporten er her. l tilbagemeldingen fra Gaderummet 6.december 2006
ved formanden, ved den samlede medarbejdergruppe og ved den daglige ledcr - gøres det
opmærksomt på, at Tilsynsrapporten ikke er retvisende for Gaderummets anerkendte arbejde og at
den er fuld affordrejninger og har mange direkte fejl.

Specifik anmodning fra Gaderummet
Der skrives, som et af mange punkter, blandt andet følgende, fra undertegnedes side:
.. Tilsynet retererer samtale med to unge, hvor enkelte dog var "svært psykisk syge". En andet
sted omtaler Tilsynet en "alvorlig psykisk syg". Når Tilsynet mener at kunne skrive sådan om
Gaderummets unge, så stiller man også op til videre handlen. Der er behov for, at Tilsynet
identificerer den/de pågældende personer, samt fremlægger deres faglige vurderingsgrundlag,
så der kan handles på det, og således at de unge der vedvarende har tanker om "Er det mig, de
mener?" kan få lidt hvile, og den pågældende unge en revurdering af indsatsen. Det må tages
herfra sammen med den pågældende".

Ingen oplysninger gives, ingen ændringer foretages af Tilsynet
I sin endelige tilbagemelding 3.januar 2007 medtages Gaderummets svar i rapporten side 2 som
"..modtaget ....", samtidig med at der ikke ændres et komma i det oprindelige udkast. For den
endelig rapport, se her.

Fejl og usandheder om Gaderummet gøres til offentlige sandheder
Usandheder, fordrejninger og fejl ophøjes hermed af Tilsynet til "sandheder om Gaderummets
arbejde", hvilket efterfølgende fører til at store dele af pressen kunne bringe reportager og lave
udtalelser om Gaderummet som et "bosted for stærkt psykisk syge", hvis "Iægeordinerede medicin
tilbageholdes af ledelsen i Gaderummet".
Se fx bare følgende udpluk 20.juni 2007 Arbejderen. Warminf; fastholder lukning, 23.maj

'007Jvlland\'-Poslen. Ensretninf; er et tab ((ir alle: 09.maj2007 Lokalavisen. Gaderllllllllet lllkkes
.Jyllands-Posten, 25.april 2007, Jyllands-Posten 3,maj 2007, Nyhedsavisen 27.april 2007, JyllandsPosten 26.apriI2007, 24-timer, 25.apri12007 og lægen Thor Grønlykke fra Socialudvalget i
TV2Lorry 24.apriI2007.
Det har ikke været muligt at imødegå ovenstående fejlagtige udsagn, se fx Jyllands-Postens
afvisning d.27.apriI2007 afGaderummets klage. Alt er blevet afvist med henvisning til den
oprindelige - og fejlagtige - tilsynsrapport. Henvendelserne til Forvaltningen og til Socialudvalget
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om samme emne, før den endelige beslutning af Socialudvalget beslutning om at lukke
Gaderummet d.2.maj 2007, er blevet ignoreret. Derfor har et samlet Gaderum d.1 O.juli 2007 klaget
til Ombudsmanden, der har bedt kommunen og Socialministeriet om at besvare Gaderummets
henvendelser. Så vil Ombudsmanden følge op på det.

En bruger finder sig groft misbrugt, har fået nok og klager til
Ombudsmanden over Tilsynet
Frustrationen over at end ikke faktuelle fejl kan ændres i Tilsynets rapport, har ført til, at en bruger
af Gaderummet har klaget til Ombudsmanden d.12.august 2007 over Tilsynets behandling af
pågældende.
Vedkommende beder Ombudsmanden medvirke til, at Købehavns Kommune ved Tilsynet
identificerer de psykisk syge, som Tilsynet hævder at have "observeret", og som "skulle være
frataget deres lægeordinerede medicin". Vedkommende vil gerne have fremlagt dokumentationen
herfor. Det er vel meget naturligt.
Gaderummet skal derfor igen bede om, at de omtalte to "svært/alvorlig psykisk syge", som Tilsynet
"observerer" i Gaderummet, og som jeg skulle have forsømt ved at fratage dem deres
lægeordinerede medicin, at disse personer identificeres overfor mig, da det er mit behandleransvar
der beklikkes, og hvor jeg uden svar ikke kan handle på de påpegede eventuelle problematiske
forhold - og/eller begrunde at der ikke er gjort fejl. Påstanden om fejl ud i det vanrøgtede er i vidt
omfang i oftentligheden blevet brugt til at lukke Gaderummet, og så tvivl om mine motiver og
færdigheder til mit arbejde.

Det jeg anmoder om er følgende:
•
•

•
•

I. Kommunens bekræftelse på, at man har modtaget Gaderummets indsigelser og
korrektioner til Socialforvaltningens udkast til socialfaglig tilsynsrapport 2006.
2. Hvorledes disse indsigelser og korrektioner er blevet behandlet af forvaltningen, herunder
om forvaltningen har søgt at få afklaret de divergerende opfattelser/udsagn. Hvis
forvaltningen ikke har fundet grundlag for at afklare denne betydningsfulde usikkerhed om,
hvad de faktiske forhold var, skal jeg anmode om en begrundelse herfor.
3. Aktindsigt i de akter, der omhandler Tilsynets interview og grundlaget for vurdering af
samtalen med de to unge, der opholdt sig i Gaderummet under Tilsynets besøg.
4. Navnene på de to unge mennesker, der blev interviewet, og som skulle være henholdsvis
"svært psykisk syg" og "alvorlig psykisk syg"

Jeg skal bede om et svar inden for IO dage.

Med venlig hilsen
Fra el enigl Gaderum
VI Kalle Birck-Mad~en candpsych.
Daglig leder Gaderummet-Regnbuen

Henvisninger:
20.juni 2007 Arbejderen. Warming fastholder lukning
23.maj ::007J\'lland~-Poslen. Ensrelning er el lab for alle
09.maj2007 Lokalavisen. Gaderummel lllkkes
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17. aur il 2007 Nvheciwvisel7. Uislillid til Gaderummet
2 "-april 2007 Jv!lands Poslen. AIlf!åel7de dementi
26.opri12007 Jyllands-Poslen Debat. Gaderummet uundværligt
26 april 2007 .fyllandl'-Postel1. Borgmester heskvldes fOr at holde hånd over bosted
25. april 2007 TV2Lor,-v. Utraditionell bosled fOr unge
25. april 2007 .f1'llmuh-Posten. Kritik a(hosled vokser
25.opril 200 724-limer. Kritik a(bosted vokser
24.april 2007 TV2-Lorry med Thor Grønlykke fra Socialudvalget i TV2Lon-v 24.april 2007
24 O{7l'i! 20IJ7 .fy!lands-Poslen. Bosled (Ol' unge fruel

(3)anllor 2007 Kobenhavns Kommune. Tilsynsrapporf thI' 2)uni og 15.auguaf 2006
(F december 2007 Folgebrev ti! tilbagemelding lil ti!synsrarvort. vi Ole henriksen. fOrmand
06. december 2006 Kommentar ti! tilsvnsrapporl. Sagsnummer 319632 v IOle Henriksen
06. december 20U7 Tilsynsrapporten set ud (i'a et medarbejdersvnspunkt vi På vegne arden samlede
medarbejdergruppe Fatima Lindegaard Pedersen
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Socialforvaltningens besvarelse af de via Ombudsmanden
fremsendte kritikpnnkter vedr. Socialndvalgets beslutning om at
afvikle Gadernmmet.
Kære Kalle Birck-Madsen.
Du har på vegne af det tidligere Gaderummet, i brev af IO. juli 2007
fremsendt en række klagepunkter til Ombudsmanden i forbindelse
med Socialudvalgets beslutning om at afvikle Gaderummet.
Ombudsmanden har videresendt dit brev til Socialforvaltningen.
Socialforvaltningens besvarelse af de enkelte kritikpunkter følger
herunder:
!

!

• at der er foregået en fejlagtig, mangelfuld og tendentiel behandling
af Gaderummets sag påforvaltningsniveau i Københavns
Kommune.
Svar. Forvaltningen er ikke enig i denne påstand.

• atforvaltningens tilsynsmyndighedpå baggrund afpolitisk pres fra
Dansk Folkeparti og egne parIsinteresser har tilrettelagt og udført
en tilsynsproces hvor alle retningslinier erfraveget med detformål
at undergrave og ødelægge Gaderummets arbejde.
Svar. Forvaltningen må afvise ovenstående. Det indgik som et vilkår i
Københavns Kommunes godkendelse af Gaderummet, at tilbuddet var
omfattet af Socialforvaltningens socialfaglige tilsynsordning, der
indebærer, at forvaltningens tilsynskontor aflægger årlige uanmeldte
tilsynsbesøg. Denne ordning gælder også for kommunens egne bo- og
dagtilbud.
Tilsynsbesøgene i Gaderummet fandt sted d. 2. juni og IS. august
2006. De to tilsynsbesøg var tilrettelagt i overensstemmelse med
tilsynets sædvanlige praksis for sådanne besøg. Tilsynet benyttede
sædvanligt fortrykt skema som interviewguide, og gik under besøget
frem på samme måde som under andre tilsynsbesøg: Foretog
observationer og interviewede de unge, de ansatte og lederen.
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Efterfølgende nedfældede tilsynet sine observationer og resultatet af
samtalerne i en skriftlig rapport, som Gaderummet fik til
kommentering for så vidt angik rapportens faktuelle indhold.
Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at der i tilsynsrapporten på en
række områder også er en positiv omtale af Gaderummet, hvilket bør
tages som udtryk for, at tilsynsrapporten havde et sagligt - og upartisk
- udgangspunkt.
• atforvaltningen som tilsynsførende myndighed bevidst harforsømt
at gribe ind over for Gaderummets bestyrelse og kræve afholdelse af
bestyrelsesmøde med mistillidsvotum tilformand og
bestyrelsesmedlem pli dagsordenen.
Svar: Forvaltningen kunne konstatere, at den daværende bestyrelse var
valgt i overensstemmelse med den dagældende vedtægt for den
selvejende fond GaderummetlRegnbuen. Forvaltningen fandt derfor
ikke på noget tidspunkt anledning til at gribe ind over for bestyrelsen.
;i
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• atforvaltningen mod bedre vidende og trods Gaderummets
protester har anerkendt og samarbejdet tæt med de 2 ekskluderede
personerfra Gaderummets bestyrelse blide op til og efter beslutning
om lukning ( Jj. ovenstående).
Svar: Som nævnt ovenfor kunne forvaltningen konstatere, at
medlemmerne af den daværende bestyrelse, herunder de to
medlemmer, der hentydes til i klagepunktet, var valgt i
overensstemmelse med den dagældende vedtægt for den selvejende
fond GaderummetiRegnbuen. Det var derfor forvaltningens vurdering,
at den beslutning, som blev truffet internt i Gaderummet, om at
ekskludere de to bestyrelsesmedlemmer ikke kunne tillægges juridisk
gyldighed.
Det var netop en væsentlig forudsætning for Københavns Kommune i
forbindelse med godkendelsen af Gaderurnmet, at der blev etableret en
uafhængig bestyrelse. Denne forudsætning ville ikke kunne opfyldes,
hvis bestyrelsesmedlemmer kunne afsættes, uden om de regler om
valg af bestyrelse, som fandtes i vedtægten.

': :

For øvrigt var forvaltningen i dialog med hele bestyrelsen og ikke
alene med de to bestyrelsesmedlemmer, der henvises til.
• atforvaltningen har styret infontUltionerne til det politiske udvalg
og dermedforårsaget etfejlagtigt beslutningsgrundlag for
lukningen.

,
,

Svar: Forvaltningen mener ikke at have "styret" informationerne.
Forvaltningen mener at have givet Socialudvalget et grundigt og
troværdigt beslutningsgrundlag. Den indstilling som udvalget tog
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stilling til på mødet d. 2. maj 2007 skal sammenholdes med den
indstilling, som forelå for Socialudvalget på mødet d. 25. april 2007.
Der var i denne indstilling givet en meget grundig gennemgang af hele
forløbet, og indstillingen var bilagt en lang række bilag, hvori også
indgik en række dokumenter, som redegjorde for forholdene set ud fra
lederen af Gadenunmets synspunkt.

• atforvaltningen har handlet som part i sagen ved oveifor udvalget
at have nedtonet og ignoreret afgørende juridiske vurderingerfra
advokat Knud Foldschack vedr. bestyrelsessubjekt og -kompetence.
Svar: Forvaltningen mener ikke at have nedtonet advokat Knud
Foldschacksjuridiske vurderinger. Forvaltningen har blot ikke været
enig i disse vurderinger. I øvrigt indgik Knud Foldschacks brev som
bilag til forvaltningens indstilling til Socialudvalgets møde d. 25.
april. 2007.

• atforvaltningen har undladt at informere Gaderummet om en helt
afgørende henvendelsefra Hvidovre Hospital, været uvillig til at
udlevere kopi afhenvendelsen, og da den endelig kom, at have
tilbagedateret sitfølgebrev med en mlined. (Det tilbagedaterede brev
er bortkommet, men eksisterer iforvaltningen hos Jens Nielsen).
Svar: Forvaltningen har ikke undladt at informere Gadenunmet om
Hvidovre Hospitals brev. Der blev informeret mundtligt om brevet på
forvaltningens møde med Gadernmmets bestyrelse d. 7. marts 2007.
En medarbejder fra Gaderummet bad efterfølgende om at få tilsendt
en kopi af brevet, hvilket forvaltningen imødekom. Det er korrekt, at
forvaltningens følgebrev er tilbagedateret, idet brevet er dateret d. 4.
marts 2007. Der er tale om en beklagelig fejl, hvilket understøttes af,
at der i følgebrevet ønskes en god påske, og påsken faldt som bekendt
i 2007 i april måned.

• at forvaltningen efter beslutning om lukning har truet
medarbejdere og ledelse, via en illegitim bestyrelse, med tab af
kontraktmæssige rettigheder og bortvisning.
Svar: Forvaltningen er ikke enig i påstanden. Der er alene truffet de
nødvendige foranstaltninger for at implementere den beslutning, som
udvalget traf d. 2. maj 2007.

• atforvaltningen via en illegitim bestyrelse harfremsat helt
uanstændige svar- og ajviklingsfrister.
Svar: Forvaltningen medgiver, at der har været tale om en meget kort
afviklingsfrist. Denne skal imidlertid ses på baggrund af den efter
udvalgets og forvaltningens vurdering uacceptable situation, der havde
udviklet sig omkring Gaderummet. Forvaltningen har sikret sig, at der
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tindes et midlertidigt tilbud til beboerne, indtil det nye tilbud kan
etableres.

• atforvaltningen har handlet som part i sagen og hertil har benyttet
sig afsin administrative magt over informationer og processer,
herunder socialjagligt tilsyn.•
Besvar~lse: Forvaltningen mener ikke at handlet på en måde, der kan
kritiseres ud fra forvaltningsretlige eller forvaltningsetiske principper.
Med hensyn til det socialfaglige tilsyn henvises til besvarelsen under
første kritikpunkt.

• at de tilsynshavende i deres rapport udpeger "psykisk syge" på en
stemplende og nedværdigende måde - og ikke efterfølgende at ville
stille op til afklaring.
Svar: Forvaltningen stiller sig helt uforstående over for ovenstående
kritikpunkt. Det er naturligvis en særdeles relevant oplysning i
forbindelse med tilsynsbesøget, at tilsynet taler med to unge, som de
vurderer som psykisk syge. De pågældende er i beslcrivelsen
anonymiseret så de ikke er genkendelige, hvilket er normal praksis i
forbindelse med tilsynsbesøg. Det kan i øvrigt oplyses, at de
pågældende tilsynsrnedarbejdere har mange års erfaring inden for
behandlingspsykiatrien og det socialpsykiatriske område.

• da Gaderummet-Regnbuen lukkes fra den ene dag til den anden,
er kommunen vidende om at mellem 30-50 unge er i intensive
psykolog/orløb. Alligevel bortvises lederen af Gaderummet og
mange forløb piJ sættes på standby med den følge at meget sårbare
unge tabes.
Svar: Unge med behov for hjælp til deres sociale problemer har
mulighed for at henvende sig til det kommunale beredskab, forankret i
Socialcenter Nørrebro, som forvaltningen har etableret i forbindelse
med afViklingen af Gaderummet.

• at det må have været klartfor kommunen, at de udstukne påbud,
som Gaderummet skulle implementere, står i direkte modstrid med
grundkonceptet om "socialpsykologisk fristed for udstødte unge",
som vi er godkendt til, og med hvilken vi når målgruppen.
Svar: Forvaltningen er ikke enig heri. Der skal i den forbindelse
henvises til den projektbeskrivelse, som danner grundlag for
Gaderummets etablering, og som vi går ud fra er udtryk for
Gaderummets grundkoncept.
Forvaltningen mener ikke ud fra projektbeskrivelsen at kunne udlede
at der skulle være en sådan modstrid, som antydet i klagepunktet.
F.eks. at det skulle være strid med projektet, som det er beslcrevet, at
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der tages hånd om de unges hashmisbrug, eller at der samarbejdes
med behandlingspsykiatrien.
• siden Gaderummet-Regnbuens lukning, den 1. juni 2007, er der
fremsendt en forsinket Tilsynsrapportfra Embedslægeinstitutionen,
der intet har at udsætte på vores arbejde, heller ikke på det
psykiatriske som kommunens Socialjaglige Tilsyn ellers påstår.
Rapporten blevfremsendt stærktforsinket med en bemærkning om
at den havde været forlagt.
Svar: Embedslægens tilsynsrapport giver ikke grundlag for at anfægte
de observationer og vurderinger, som Socialforvaltningens eget tilsyn
har gjort og som efterfølgende er underbygget af Hvidovre Hospitals
psykiatriske afdeling. Embedslægeinstitutionen er enig i dette
synspunkt.
• der har været Brandtilsyn, som intet havde at bemærke.
Besvarelse. Forvaltningen har ikke på noget tidspunkt hævdet, at der
er grundlag for at kritisere, alt hvad der er foregået i Gaderummet. Og
derfor er det heller ikke brandforholdene, der ligger til grund for
udvalgets beslutning om afvikling af Gaderummet.

"ve~hilS&2r
Lars Gregersen
Kontorchef

Brevet er sendt i kopi til embedslægen
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Kære Kalle Birck-Madsen.
Du har i e-mai! an5. oktober 2007 til Ombudsmanden klaget over at
Socialforvaltningen ikke har reageret på dit åbne brev af 17. august
2007, hvori du bl.a. beder om identifikation af de "stærkt/alvorligt
psykisk syge" om ifølge tilsynsrapporten opholdt sig i Gaderummet
under forvaltningens tilsynsbesøg i Gaderummet.
Forvaltningen mener tidligere at have svaret på denne del af dit åbne
brev ved besvarelsen af din første henvendelse til Ombudsmanden. Vi
vi! imidlertid på baggrund af din nye henvendelse gerne udbygge
vores oprindelige svar.

Tilsynsrapportens omtale af de psykisk syge unge.
Som grundlag for den videre besvarelse følger hermed en
gennemgang af, hvad der står i tilsynsrapporten om de psykisk syge i
Gaderummet.
Under "Særligt fokus for tilsynsbesøget " s. 2.
" I perioden fra 2001 til 2003 blev Gaderummet drøftet i Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget mange gange og der blev nedsat en
arbejdsgruppe, der skulle følge Gaderummet på nært hold. Blandt de
forhold som indgik var, at unge med psykiske lidelser blev holdt borge
fra psykiatrisk behandling på grund af stedets generelle skepsis over
for det psykiatriske behandlingssystem".
Under tilbuddets målgruppe. målsætning og brugersammensætning, s.
4og5.
"Tilsynet talte med mange af de unge, hvoraf en var 17 år gammel. De
fleste af de unge vi talte med tilhørte målgruppen, enkelte var dog
efter vores vurdering, svært psykisk syge".
"Påbud: Tilsynet giver påbud om, at der i Gaderummet ikke opholder
sig unge under 18 år. At Gaderummet sikrer, at de unge med svære
psykiske lidelser kommer i psykiatrisk behandling og ansvaret for de
unge deles med H:S."
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Under Tilrettelæggelse afden samlede indsats over for brugeren. S
8. og 9.
"Samarbejdet med behandlingspsykiatrien er ofte problematisk blandt
andet fordi Gaderummet har en anden opfattelse af medicinsk
behandling af psykisk sygdom. Nogle unge med psykiske lidelser
bliver støttet i ikke at tage medicin. Det er Gaderummets opfattelse, at
det har hjulpet nogle af de unge at være uden medicin. Gaderummet
har en aftale en gang månedligt med psykiater Henrik Rindom på
Hvidovre Hospital.
"Generel vurdering: Samarbejdet med behandlingspsykiatrien er
præget af forskellige holdninger til, hvordan psykisk sygdom
behandles. De unge psykisk syge oplever derfor modsatrettede
behandlingsmetoder, hvilket kan vanskeliggøre resultatet af
behandlingen eller man kan risikere, at den unge ingen psykiatrisk
behandling får."
"Påbud: Tilsynet giver påbud bm, at Gaderummet tager initiativ til at
forbedre samarbejdet med behandlingspsykiatrien, og at Gaderummet
ikke anbefaler de unge at holde op med at tage medicin, uden det er
drøftet med en psykiater. Det skal sikres at de unge, der har behov
herfor, kommer i psykiatrisk behandling."
Under brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet, s. 10.
"Vi havde individuelle samtaler med to unge, hvor den ene var
alvorligt psykisk syg."

Forvaltningens bemærkninger til din kritik.

Som der også tidligere er gjort opmærksom på opholdt de to
tilsynsrnedarbejdere sig mange timer i Gaderummet. De havde
samtaler med mange af de tilstedeværende unge foruden med de fleste
medarbejdere. Udover de umiddelbare samtaler med grupper af de
unge havde medarbejderne særskilte samtaler med 2 af de unge uden
tilstedeværelse af andre.
De vurderinger og konklusioner, som tilsynet er nået frem til i deres
rapport, er baseret på tilsynets samtaler og observationer i
Gaderummet. Det gælder også tilsynets vurdering af, at flere af de
unge var psykisk syge. Som tidligere nævnt har de to
tilsynsmedarbejdere mangeårig erfaring i kontakt med psykisk syge.
At de unge i tilsynsrapporten er anonymiseret, så de ikke er
genkendelige, er i overensstemmelse med almindelig anstændig
praksis. Af samme grund kan forvaltningen naturligvis heller ikke
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efterfølgende give oplysninger om de pågældendes identitet. I øvrigt
spørger tilsynet aldrig efter navn ved samtale med brugere.
Tilsynets vurdering af, at flere af de unge i Gaderummet var psykisk
syge, er en relevant oplysning i sammenhængen. Bl.a. fordi det indgik
som et væsentligt vilkår for den politiske godkendelse af Gaderummet
som projekt, at de psykisk syge unge i Gaderummet fik tilbud om
psykiatrisk behandling.
Det skal understreges, at denne oplysning ikke i sig selv kan betragtes
som en kritik af Gaderummet. Forvaltningen har hele tiden været klar
over, og har også accepteret, at der opholdt sig psykisk syge unge i
Gaderummet.
Tilsynets kritik rettede sig imod, at Gaderummet ikke i tilstrækkelig
grad havde sikret sig, at de unge med psykisk sygdom kom i
psykiatrisk behandling. Efter tilsynets vurdering var årsagen hertil, at
der hos medarbejderne i Gaderummet var en anden opfattelse af
medicinsk behandling end den, der gælder i behandlingspsykiatrien.
Det er på baggrund af denne vurdering, at tilsynet gav påbud om, at
Gaderummet skulle tage initiativ til at forbedre samarbejdet med
behandlingspsykiatrien.
Sammenfattende er der efter forvaltningens opfattelse en god
overensstemmelse mellem de beskrevne samtaler og observationer og
tilsynets konklusioner. Efter Socialforvaltningens opfattelse giver
tilsynsrapporten således et troværdigt og relevant billede af forholdene
i Gaderummet.
Endvidere er det forvaltningens opfattelse, at de påbud, som tilsynet
har givet vedr. de psykisk syge, er rimelige. Med lidt god vilje fra
Gaderummets side kunne påbuddene have været opfYldt - også uden
at det havde betydet afgørende ændringer i grundlaget for
Gaderummet.
På den baggrund mener forvaltningen ikke, at der er grundlag for den
voldsomme kritik tilsynsrapporten.

ve~ilsU~
Lars Gregersen
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