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Københavns Kommunes godkendelse af Gaderummet som socialpsykologisk tilbud for udstødte unge, herunder godkendelse af Gaderummet som privat botilbud, jfr. servicelovens § 94 a.
I beslutningsgrundlaget for Gaderummets funktion efter flytningen fra
de tidligere lokaler på Nørrebrogade indgår, 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 Arbejdsmarkedsforvaltningen om økonomisk støtte til projekter, hvis sigte
er at styrke indsatsen over for de socialt udsatte grupper (SATSpuljen).
• De af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtagne indstillinger vedr. Gaderummet, der omhandler vilkårene for Gaderummets funktion efter tilbuddets flytning til nye lokaler.
• Vedtægt for den selvejende institution (fond) GaderummetRegnbuen.
• Samarbejdsaftale om psykiatrisk bistand mellem Gaderummet
og Hvidovre Hospital.
• Aftale om sundhedsfagligt tilsyn mellem Gaderummet, Familieog Arbejdsmarkedsforvaltningen og Embedslægeinstitutionen
for Københavns og Frederiksberg Kommuner.
• Aftale om socialfagligt tilsyn mellem Gaderummet og Familieog Arbejdsmarkedsforvaltningen.
• Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens statusrapport til Socialministeriet af 1. marts 2005.
• Embedslægens rapporter af henholdsvis 3. august 2005 og 11.
oktober 2005 vedr. aflagte tilsynsbesøg i Gaderummet.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som led i godkendelsen
aflagt besøg i Gaderummet d. 25. august 2005. Under besøget orienterede forvaltningen om de vilkår, som Gaderummet måtte forvente ville
blive stillet i forbindelse med godkendelsen. Forvaltningen deltog her-
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efter i et fællesmøde, hvor medarbejdere og brugere orienterede om
deres dagligdag i Gaderummet. Besøget blev afsluttet med en grundig
rundvisning, hvor forvaltningen talte med medarbejdere og brugere.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens generelle vurdering af
Gaderummet.
Det er forvaltningens vurdering, at Gaderummets lokaler i Rådmandsgade 60 er meget velegnede til formålet.
Sammenfattende pædagogisk, er det Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering, at der i Gaderummet udføres et ihærdigt og vigtigt arbejde for at støtte og hjælpe udstødte unge. Det er indtrykket, at
medarbejderne på stedet arbejder målrettet med at hjælpe de unge med
at skabe kontakt til relevante hjælpeinstanser, såsom lokalcentre, distriktspsykiatri mv., samt at de unge støttes og tilskyndes til at komme i
gang med en uddannelse eller komme i beskæftigelse.
Ud fra Forvaltningens observationer og samtaler er det vurderingen, at
de unge, som kommer i Gaderummet falder ind under den målgruppe,
som Gaderummet er beregnet for: Dvs. unge med socialpsykologiske
og psykiatriske problemstillinger og deraf følgende sociale problemer,
såsom hjemløshed og en ringe økonomi, og for nogles vedkommende et
misbrug og manglende kontakt til behandlingssystemet.
Den pædagogiske metode, som er grundlaget for Gaderummets tilbud
til de unge, er kendetegnet ved, at de unge tilskyndes til at påtage sig et
ansvar for hinanden, det sker bl.a. via fællesmøder, hvor de unge involveres i alle beslutninger omkring dagligdagen på stedet.
Et andet hovedelement i Gaderummets metodemæssige tilgang er, at de
unge tilbydes psykoterapeutisk behandling, hvor følelsesmæssige problemstillinger indgår med stor vægt.
Godkendelse.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal på den baggrund godkende Gaderummet som et socialpsykologisk tilbud til unge, herunder
som privat botilbud efter servicelovens § 91, jfr. servicelovens § 94 a.
Vilkår for godkendelsen.
• Denne godkendelsen omfatter Gaderummet i de nuværende lokaler i Rådmandsgade 60.
• Gaderummets tilbud retter sig mod unge i aldersgruppen fra 18
til 35 år inden for målgruppen.
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• Såfremt Gaderummet kontaktes af unge under 18 år skal Gaderummet sørge for, at de straks henvises til andre relevante tilbud, f.eks. døgnkontakten eller den sociale døgnvagt.
• Gaderummets målgruppe omfatter unge med socialpsykologiske
og psykiatriske problemstillinger og deraf følgende sociale problemer i form af hjemløshed, evt. misbrug og manglende kontakt til behandlingstilbud og sociale tilbud.
• Gaderummets medarbejdere skal være tværfagligt sammensat.
• Gaderummet bør have tilknyttet en sygeplejerske til at yde
sundhedsmæssig bistand til de unge.
• De unge må kun overnatte i de dertil indrettede sovesteder, og
antallet af overnattende må ikke overstige det antal, der blev
fastsat ved projekteringen af ombygningen, dvs. maksimalt 30.
• Gaderummet skal løbende sørge for, at gårdspladsen er ryddelig
og at der med hensyn til støj mv. tages hensyn til naboerne.
• Gaderummet skal sørge for at opretholde en høj rengøringsstandard på toiletter, badeværelser og køkken og en rimelig rengøringsstandard og orden i de øvrige lokaler.
• Gaderummet skal sørge for at få malet færdig i alle lokaler samt
til stadighed sørge for, at lokalerne fremtræder ryddelige.
• Gaderummet skal være opmærksom på servicelovens regler om
magtanvendelse, og tilfælde af magtanvendelse skal indberettes
til Socialforvaltningen.
• Gaderummet er omfattet at den af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indførte socialfaglige tilsynsordning, jf. aftale af
10/3 - 2005 om socialfagligt tilsyn mellem Gaderummet og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
• Gaderummet er omfattet af et sundhedsfagligt tilsyn, varetaget
af Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg
Kommuner, jfr. aftale af 9/11 2004 mellem Embedslægeinstitutionen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Gaderummet.
• Gaderummet indgår i et formaliseret samarbejde med behandlingspsykiatrien om psykiatrisk bistand til de unge – jfr. samar-
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bejdsaftale af 16. maj 2005 mellem Gaderummet-Regnbuen og
HS.
• Gaderummet organiseres som en selvejende institution (fond) i
overensstemmelse med reglerne i fondsloven.
• Særskilt regnskab for Gaderummet skal indsendes til Københavns Kommune (Socialforvaltningen) inden udgangen af marts
måned det følgende år.
• Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor eller
statsautoriseret revisor i overensstemmelse med Københavns
Kommunes revisionsinstruks.
•

Københavns Kommune (Københavns Socialforvaltning) skal
underrettes, hvis der sker væsentlige ændringer i Gaderummets
organisering og drift, herunder ændringer af de pædagogiske
principper.

Med venlig hilsen

Jan Rix Rasmussen

/ Jens Nielsen

