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KØBENHAVNS KOMMUNE 
Socialforvaltningen 

Gaderummets brugere 
Rådmandsgade 60 
2200 København N 

Svar på jeres brev om dialog med brugere i Gaderummet 

I afleverede d. 31. maj et svar på mit brev af 30. maj 2007, hvor jeg 
indbød til dialog om et nyt tilbud til Gaderummets brugere. 

Jeg håber fortsat, at I vil tage i mod tilbuddet om dialog med 
Socialforvaltningen om indholdet af det nye tilbud. 
Socialforvaltningen betragter Socialudvalgets beslutning som endelig, 
men der er mulighed for at få indflydelse på det nye tilbuds form og 
indhold, hvis I ønsker det. 

Indlæg i Jyllands Posten fra to lektorer i psykqlogi 
I medbragte en artikel fra Jyllands Posten d. 22. maj 2007 med titlen 
"Ensretning et tab for alle", som I beder mig om et svar på. 

I artiklen skriver de to lektorer i psykologi Line Lerche Mørck og 
Morten Nissen bl.a., at "Lukningen af Gaderummet vil være et stort 
tab for hjemløse, udsatte unge og personer med psykiske lidelser, der 
gerne vil prøve at klare sig uden medicin, men stadig vil have hjælp." 

Socialforvaltningen er enig i, at der er behov for alte111ative sociale 
tilbud som Gaderummet. Derfor besluttede Socialudvalget, at det skal 
tilstræbes at etablere et tilbud med noget af det samme indhold, men 
med en anden ledelse. Baggrunden for beslutningen var, at ledelsen af 
Gaderummet ikke ville imødekomme de krav, som kommunen, har 
stillet i den seneste tilsynsrapport. Det mest alvorlige krav i 
tilsynsrapporten var, at Gaderummets samarbejde med 
behandlingspsykiatrien skulle forbedres. Københavns Kommune 
havde godkendt Gaderummet overfor Socialministeriet. Kommunen 
var derfor også nødt til at reagere, da man ikke længere fandt, at 
Gaderummet levede op til sin godkendelse. Det er fortsat meningen, at 
det nye tilbud skal være et alternativ til de eksisterende tilbud, men 
med et bedre samarbejde med kommunen og behandlingspsykiatrien. 

Det nye tilbud 
I sagde derudover, at I ikke har fået oplysninger, om hvem der skal 
drive det nye tilbud eller hvad det vil være for et tilbud. 

Til det kan jeg oplyse, at Socialforvaltningen har inviteret tre 
almennyttige organisationer til dialog om evt. drift af det nye tilbud. 
Organisationerne er Missionen Blandt Hjemløse, Kirkens Korshær og 
Askovgården. Socialudvalget har endnu ikke taget stilling til, hvilken 
af organisationerne, der skal stå for det nye tilbud. Når vi ved det, vil 
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den nye ledelse og de nye medarbejdere tage kontakt til jer, så I 
. forhåbentlig kan få en god dialog om fremtiden. 

. D~rudover kan jeg fortælle lidt om Socialforvaltningens forventninger 
til .indholdet af det nye tilbud:. 

Som jeg skrev ovenfor, så er Socialforvaltningen enig i, at der er brug 
for alternative tilbud som Gaderummet. Vi mener, at der er mange 
gode ting i Gaderummet, som det er værd at arbejde videre med i et 
nyt tilbud. Vi ser meget positivt på Gaderummets evne til at involvere 
og engagere brugerne, og vi vil støtte, at I og den nye organisation kan 
finde en god form for brugerinddrage1se og brugerindflydelse i det nye 
tilbud. Vi mener også, at det nye tilbud skal være åbent, og altså ikke 
et sted som man visiteres til. 

Socialforvaltningen er klar over, at det ikke er alle Gaderummets 
brugere, der har psykiske lidelser eller som har behov for behandling. 
8ocialforvaltningen ser heller ikke medicin som den eneste løsning. 
Ofte er der ikke behov for behandling med medicin, ligesom medicin 
ikke kan stå alene i behandlingen af psykiske lidelser. Det nye tilbud 
skal da også primært have en socialpædagogisk tilgang. Dog skal det 
sikres, at brugere, der har behov for behandling får god vejledning i 
øvrige-muligheder for behandling. 

Jeg håber, at vi kan komme i gang med en fremadrettet og konstruktiv 
dialog om et nyt tilbud. 

e lig hilsen . 
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