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Ombudsmanden
Gammeltorv 22
1457 København K
Den 10. juli 2007

Anmodning om hastebehandling af klage over Københavns Kommunes lukning af Den
selvejende Institution, Gaderummet-Regnbuen.
Den selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen er et prisbelønnet socialpsykologisk fristed
for udstødte unge, og unge hjemløse (www.nygaderum.dk). Gaderummet arbejder anderledes
end de kommunale institutioner og har siden 1996 haft stor succes med sit arbejde med de
allersvageste i samfundet. Mange hundrede unge har fået hjælp igennem årene. Stedet er
brugerstyret og baseret på fællesskab og tillid og døren er altid åben – helt konkret.
Medarbejdere og ledelse besidder omfattende klinisk psykologiske behandlingskompetencer og
der arbejdes konsekvent på den unges præmisser. De anvendte pædagogiske principper er: total
åbenhed og invitation til samarbejde om det, den unge finder vigtigt.
Socialudvalget i Københavns Kommune, der er tilsynsførende myndighed (bilag 1), besluttede
2. maj 2007 at tilbagetrække godkendelsen af Gaderummet og stoppe for udbetaling af driftsog lønmidler fra 1. juni 2007. Alle medarbejdere er afskediget og den daglige leder bortvist.
Grundlaget for denne beslutning er meget problematisk, og qua sagens alvor vi ser os nødsaget
til at bede Ombudsmanden gå ind i sagen.
Som oplyst tidligere, ved tilsendt kopi, er en klage over lukningen sendt til Socialministeriet som
via Satspuljen financierer Gaderummets drift og virke. Vi har ikke fået svar endnu, men tiden
løber hurtigt ud. Vi har endvidere af Københavns Kommune udbedt os en redegørelse over
den foretagne sagsbehandling og sagsfremstilling, men uden reaktion.
Vi skal anmode Ombudsmanden om at sagen hastebehandles og at behandlingen får
opsættende virkning på den videre afvikling af Gaderummet.
Vi vil gerne som Gaderummets medarbejdere og ledelse klage over at forvaltningen i
Københavns Kommune konsekvent har fraveget centrale forvaltningsretlige principper og har
begået magtmisbrug og embedsforsømmelse:
• at der er forgået en fejlagtig, mangelfuld og tendentiel behandling af Gaderummets sag
på forvaltningsniveau i Københavns Kommune. (Bilag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23).
• at forvaltningens tilsynsmyndighed på baggrund af politisk pres fra Dansk Folkeparti og
egne partsinteresser har tilrettelagt og udført en tilsynsproces hvor alle retningslinier er
fraveget med det formål at undergrave og ødelægge Gaderummets arbejde (bilag 26).
• at forvaltningen som tilsynsførende myndighed bevidst har forsømt at gribe ind over
for Gaderummets bestyrelse og kræve afholdelse af bestyrelsesmøde med
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mistillidsvotum til formanden og et bestyrelsesmedlem på dagsordenen (Bilag 28, 12, 9,
7, 13, 29, 32, 33, 34, 35, 36).
at forvaltningen mod bedre vidende og trods Gaderummets protester har anerkendt og
samarbejdet tæt med de 2 ekskluderede personer fra Gaderummets bestyrelse både op
til og efter beslutning om lukning (Jf. ovenstående).
at forvaltningen har styret informationerne til det politiske udvalg og dermed forårsaget
et fejlagtigt beslutningsgrundlag for lukningen (Bilag 19).
at forvaltningen har handlet som part i sagen ved overfor udvalget at have nedtonet og
ignoreret afgørende juridiske vurderinger fra advokat Knud Foldschack vedr.
bestyrelsessubjekt og –kompetence (Bilag 15).
at forvaltningen har undladt at informere Gaderummet om en helt afgørende
henvendelse fra Hvidovre Hospital 1 , været uvillig til at udlevere kopi af henvendelsen,
og da den endelig kom, at have tilbagedateret sit følgebrev med en måned. (Bilag 14, 20.
Det tilbagedaterede brev er bortkommet, men eksisterer i forvaltningen hos Jens
Nielsen).
at forvaltningen efter beslutning om lukning har truet medarbejdere og ledelse, via en
illegitim bestyrelse, med tab af kontraktmæssige rettigheder og bortvisning (Bilag 33,32).
at forvaltningen via en illegitim bestyrelse har fremsat helt uanstændige svar- og
afviklingsfrister (Bilag 28, 29, 34).
at forvaltningen har handlet som part i sagen og hertil har benyttet sig af sin
administrative magt over informationer og processer, herunder socialfagligt tilsyn (Bilag
2, 3, 4).
At de tilsynshavende i deres rapport udpeger ”psykisk syge” på en stemplende og
nedværdigende måde – og ikke efterfølgende at ville stille op til afklaring (Bilag 2).
Da Gaderummet-Regnbuen lukkes fra den ene dag til den anden, er kommunen
vidende om at mellem 30-50 unge er i intensive psykologforløb. Alligevel bortvises
lederen af Gaderummet og mange forløb på sættes på standby med den følge at meget
sårbare unge tabes.
at det må have været klart for 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.
(Bilag 1).

Siden Gaderummet-Regnbuens lukning, den 1. juni 2007, er der
• fremsendt en forsinket Tilsynsrapport fra Embedslægeinstitutionen, der intet har at
udsætte på vores arbejde, heller ikke på det psykiatriske som kommunens Socialfaglige
Tilsyn ellers påstår. Rapporten blev fremsendt stærkt forsinket med en bemærkning om
at den havde været forlagt. (Bilag 37).
• Der har været Brandtilsyn, som intet havde at bemærke. (Bilag 42).
1

I Gaderummet-Regnbuens samarbejde med Københavns Kommune indgår en samarbejdsaftale med psykiater Henrik
Rindom, Hvidovre Hospital. Den kritik han fremsætter i sin skrivelse til København Kommune er udokumenteret. I de
knap to år, Henrik Rindom er kommet i huset findes der ingen optegnelser over hans praktiske virke. Hvidovre Hospital
har modtaget et årligt honorar på kr. 100.000 for Henrik Rindoms service.
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• Der forelægger et revideret og godkendt regnskab for regnskabsåret 2006, hvortil
Revisor intet havde at bemærke, hvilket der i øvrigt aldrig har været. (Bilag 43).
• At tre måneder efter at den daglige leder er bortvist, kontaktes han af kommunen og
bedes aflægge regnskab. (Bilag 44).
Vi beder om, at sagen må blive belyst og behandlet på et objektivt grundlag, og at beslutningen
om Gaderummets fremtid træffes på baggrund af sagens faktiske forhold.
Med venlig hilsen
Gaderummet v/ Kalle Birck-Madsen
Husmødet 10.juli 2007

Bilagsliste
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Bilag 4
Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8
Bilag 9

23. december 2005: Københavns
Kommunes godkendelse.
8. november 2006: Udkast til
Tilsynsrapport
7. december 2006: Gaderummets
Bestyrelse, Den daglige leder og
medarbejdernes tilbagemelding på
Tilsynsrapport.
3. januar 2007: Endelig Tilsynsrapport.
4. januar 2007: Skrivelse fra Kalle BirchMadsen til Socialministeriet, der takker for
skrivelse af 19. december 2006, hvor
ministeriet meddeler at de ikke vil blande
sig i Tilsynsstriden.
9. januar 2007: Referat af møde omkring
Tilsynsrapporten mellem forvaltningen og
Gaderummet den 12. december 2006.
Vedlagt Bestyrelsesmedlem Maya Thisteds
referat fra 12. december 2006.
15. januar 2007: Skrivelser fra
Bestyrelsesformand Ole Henriksen, der fører
til et mistillidsvotum fra
medarbejdergruppen.
25. januar 2007: Endelig godkendelse af
Den selvejende institution GaderummetRegnbuen fra Civilretsstyrelsen.
25. januar 2007: Mistillidsvotum til
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Bestyrelsesformanden.
28. januar 2007: E-mailkorrespondance
mellem bestyrelsesmedlemmer Maya
Thisted og Laue Traberg Smidt.
28. januar 2007: Paladsfuseren i
Gaderummet, Generalforsamling i den nye
Bestyrelse, der afsætter Bestyrelsesformand
Ole Henriksen og Laue Traberg Smidt.
28. februar 2007:
Generalforsamlingsudtalelse fra den gamle
Bestyrelse.
2. marts 2007: E-mail fra Revisor Finn
Nielsen, der dementerer ekskluderet
bestyrelsesmedlem Laue Traberg Smidts
udmeldinger til Københavns Kommune om
Gaderummets økonomiske uføre.
2. marts 2007: Skrivelse fra Psykiatrisk
afdeling Hvidovre, Henrik Rindom, der
afbryder samarbejdet med Gaderummet.
23. marts 2007: Skrivelse fra advokat Knud
Foldschack til Københavns Kommune, vedr.
Gaderummet.
29. marts 2007: Referat af møde mellem
København Kommune, Gaderummets leder
Kalle Birch-Madsen og Advokat Knud
Foldschack.
18. april 2007:E-mail fra Gaderummet til
Socialudvalgsmedlemmerne i Københavns
Kommune omkring Bestyrelsen.
18. april 2007:Redegørelse omkring unge
danskere med anden etnisk baggrund der
blev anholdt under razzia i Gaderummet den
3. marts 2007.
18. april 2007:Dagsorden for ordinært
møde i Socialudvalget, Københavns
Kommune.
18. april 2007: Gaderummets redegørelse
for samarbejdet med psykiater Henrik
Rindom.
24. april 2007: E-mail til Socialudvalget fra
en bruger.
25. april 2007: Skrivelse til Jyllandsposten
omkring forkerte oplysninger i pressen.
25. april 2007: Skrivelse til Socialudvalget i

Gaderummet - Regnbuen
Rådmandsgade 60
2200 København N.

Bilag 24
Bilag 25
Bilag 26
Bilag 27
Bilag 28
Bilag 29
Bilag 30
Bilag 31
Bilag 32
Bilag 33
Bilag 34

Bilag 35
Bilag 36
Bilag 37
Bilag 38

Socialpsykologisk fristed for udstødte unge
info@gaderummet.dk

www.gaderummet.dk www.tvgaderummet.tv

Tlf. 3537 4735
3581 5555
Fax. 3537 4736

Københavns Kommune, vedr.
socialudvalgsmedlem Thor Grønlykkes
udtalelser i pressen.
25. april 2007:Skrivelse til Socialudvalget
fra brugere og personale.
30. april 2007: Forsøg på mediedækning
omkring Gaderummets situation med oplæg
sendt til Deadline og aftenshowet.
2. maj 2007: Socialforvaltningens svar på
henvendelse vedr. Gaderummet fra Louise
Frevert.
6. maj 2007: Skrivelse fra Gaderummet som
reaktion på lukningen.
14. maj 2007:Referat af møde mellem
Forvaltningen og Gaderummets Bestyrelse.
16. maj 2007: Referat af Bestyrelsesmøde.
22. maj 2007: Skrivelse til Socialministeriet
fra Daglig leder, Kalle Birch-Madsen med
anmodning om frigivelse af midler.
29. maj 2007: E-mail med oplysninger
omkring løn – og personaleforhold til
deponering i Socialministeriet.
29. maj 2007: Skrivelse fra Ole Henriksen
til Gaderummets daglige leder Kalle BirchMadsen, hvor han bortvises.
29. maj 2007: Opsigelse af de enkelte
medarbejdere fra ekskluderet
bestyrelsesformand, Ole Henriksen.
29. maj 2007: Hurtigt referat af
Bestyrelsesmedlem Maya Thisted ved den
illegitime Bestyrelses møde på
Forvaltningen. Vedlagt: Dagsorden og email fra medlem Stella Sørensen, der straks
træder ud af Bestyrelsen.
30. maj 2007:E-mail fra daglig leder, Kalle
Birch-Madsen til Ole Henriksen omkring
bortvisningen.
31. maj 2007: Skrivelse til Borgmester
Mikkel Warming, ang. Bortvisningen af
leder Kalle Birch-Madsen.
7. juni 2007: Tilsynsrapport fra
Embedslægeinstitutionen.
14. juni 2007: Klage over lukning af
Gaderummet fra tidligere
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Bestyrelsesmedlem Stella Sørensen.
17. juni 2007: Åbent brev fra pårørende til
borgmester Mikkel Warming.
19. juni 2007: E-mail til
Socialudvalgsmedlem Frank Hedegaard fra
bruger Peter Mosegaard.
20. juni 2007: Beslutningsprotokol fra
Socialudvalgsmøde.
22. juni 2007: Brandtilsynsrapport
3.juli 2007: Regnskabsaflæggelse samt
revideret regnskab for 2006. Se
hjemmesiden for hele regnskabet.

