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Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
29. maj 2007
Kopi til Ombudsmanden

Gaderummet. Deponering af papirer angående ansættelser
og lønforhold.
I forlængelse aftidligere skrivelse af22.maj 2007 - hvor der anmodes om
indgreb overfor Københavns Kommunes forsøg på nedlukning af
Gaderummet - fremsendes hermed papirer vedrørende ansættelser,
lønforhold, samt den forestående lønudbetaling for maj måned, som
aktuelt ikke kan effektueres her pr.l.juni 2007. Disse papirer ønskes i
Depot i ministeriet indtil Københavns Kommunes forvaltnings ageren i
sagen er blevet belyst.
Papirerne fremsendes til Depot hos Dem, da de er bedt udleveret af de af
kommunen udpegede personer, men af os ekskluderede
bestyrelsesformand Ole Henriksen, og ditto bestyrelsesmedlem advokat
Laue Traberg Smidt, og til deres illegitime påtænkte afvikling af
Gaderummet, herunder af den nuværende personalegruppe pr l.juni 2007.
Anvendelsen af dokumenterne i den nuværende kontekst i Københavns
Kommune vil kunne føre til, at det civile arbejde i Gaderummet
ødelægges på et illegitimt grundlag. Ved at nægte udbetaling af
driftstilskud pr.31.maj 2007, sættes foreningen Gaderummet i en tilstand
afkommende konkurs, men det er ingen automatik.

Vi finder at der er sket alvorlige brud på forvaltningsretlige principper,
hvorfor dette brev samtidig tilstiles Ombudsmanden med anmodning om
hastebehandling. Forvaltningen har givet mangelfulde, fejlagtige og
tendentielle oplysninger til Socialudvalget, som uantastet vil føre til
ekspropriation af et mangeårigt velfungerende socialt og psykologisk
arbejde. Det er påfaldende, at afviklingen søges gennemført af
forvaltningen på under en måned igennem urimelige tidsfrister baseret på
trusler, hvor alle - brugere, boere og personale - tages som gidsler.

Genåbning af tilskudsaftale
Fonden Gaderummet-Regnbuen eller Initiativgruppen Gaderummet - for
at nævne en afgørende juridisk kontrovers - kan gå konkurs i tiden efter 1.
juni 2007, hvis kommunens tilskud udebliver d.31.maj 2007.
Udebliver det ikke, kan arbejdet stadig fortsætte uden tab for nogen eller
noget. Men den professionelle bestyrelse for huset må så genopbygges, og
alt ligger lige for at det kan lade sig gøre. Også at gennemgå hvad der er
foregået, hvad Gaderummet og undertegnede har ønsket også på
regnskabsniveau.
Der er i skrivende stund endnu ikke noget, der har lidt overlast. Det
samlede personale har da også fortsat deres arbejde som hidtil. Men huset
oplever et ryk ind af nye brugere, overvejende fra gaden.

Med venlig hilsen
På vegne afet samlet Gaderum
Kalle Birck-Madsen

