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Vedrørende Gaderummet, j.nr.: 2007-1859-069. Sagsbehandler: MR


I forlængelse af tidligere korrespondance - brev til Københavns Kommune d. 10. juli 
2007 med klage over lukningen af Gaderummet, og Deres svar af 16. juli 2007, hvor 
De sender vores brev videre til Københavns Kommune og Socialministeriet med 
anmodning om at besvarelsen af vores henvendelser fremskyndes - skal det 
meddeles, at vi endnu ikke har hørt noget fra Københavns Kommune.


Vi har fået svar fra Socialministeriet, brev af 4.september 2007, hvor der henvises til, 
at der stadig foregår en sagsbehandling i kommunen, hvorfor Socialministeriet på 
nuværende tidspunkt ikke kan gå ind i sagen.


I rækken af manglende svar har vi også vores åbne brev, som vi d.17.august 2007 tilsendte 
kommunen, og hvor vi bad om svar indenfor 10 dage på hvilke personer i Gaderummet, 
som Tilsynet fra Københavns Kommune, mente at have "observeret" som "alvorlig/stærkt 
psykisk syge" på deres besøg i sommeren 2006, og hvor Gaderummet senere modtager 
sønderlemmende kritik fra pressen, fra embedsmænd og fra kommunalpolitikere 
vedrørende, at vi skulle have "taget medicinen fra dem" – påståede forhold der blev lagt til 
grund for lukning af Gaderummet. 
Men heller ikke på dette brev, med denne helt centrale anmodning, har kommunen ønsket 
at svare på. 
 
Der har ikke været nogen kontakt tilbage fra kommunen til Gaderummet i snart et halvt år, 
trods utallige henvendelser fra Gaderummet vedr. de uretmæssige påstande, den 
mangelfulde sagsbehandling og lukningsbestræbelsen.
Hvor længe skal vi vente på at få svar fra kommunen? 



mailto:info@gaderummet.dk

mailto:ombudsmanden@ombudsmanden.dk
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Socialforvaltningen 
Københavns Kommune 
MR-Voksne 
Att: Lars Gregersen 28.august 2007 



Angående"økonomiske uhensigtsmæssigheder" i Gaderummet. 



I forbindelse med Københavns Kommunes beslutning om at lukke Gaderummet, har 
Socialforvaltningen taget kontakt til Socialministeriet vedr. dennes godkendelse af lukning af 
Gaderummet. Socialministeriet har godkendt lukningen i skrivelse til Socialforvaltningen d. 30-04
2007 (bilag I), hvor der står: 



"Ved flere lejligheder, senest i forbindelse med Københavns Kommunes tilsynsrapport 
(2006), er Socialministeriet blevet gjort opmærksom på, uhensigtsmæssigheder i 
forbindelse med det faglige og økonomiske ledelse af Gaderummet. 
Socialministeriet skal meddele, at Københavns Kommunes anmodning om, eventuelt at 
lade bevillingen til Gaderummet bortfalde, kan godkendes." 



Socialministeriet har godkendt lukningen ud fra to begrundelser - en ang. faglige
 
uhensigtsmæssigheder og en ang. økonomiske uhensigtsmæssigheder i Gaderummet. Begge punkter
 
bygger dog på oplysninger som er fejlagtige, mangelfulde og flere gange direkte usande.
 



Det faglige problem
 
Som tidligere nævnt afGaderummet i brev til kontOfchefLars Gregersen af brev d. 17-08-2007 - og
 
ligeledes i tidligere henvendelser til socialforvaltningen og socialudvalget - er den socialfaglige
 
tilsynsrapport 2006 mangelfuld og fejlagtig og refererer til observerede medicinfratagede psykisk
 
syge, og som Socialforvaltningen ikke kan redegøre nærmere for. Sådan må vi opfatte det dags
 
dato.
 



Det økonomiske problem
 
De økonomiske uhensigtsmæssigheder der henvises til af Socialministeriet bygger ligeledes på
 
udokumenterede påstande, som er fremsat af tidligere bestyrelsesformand for fonden Gaderummet

Regnbuen Ole Henriksen i en række henvendelser til tidligere kontorchef Anders Kirchhoff.
 
Påstandene angår manglende revision, økonomisk kriminalitet, og at midler i Gaderummet skulle
 
være brugt på andet end de var tiltænkt.
 
Yderligere har Socialforvaltningen ikke forholdt sig til at Ole Henriksen på tidspunktet for
 
henvendelserne var ekskluderet som bestyrelsesformand, eftcr at have fået stillet et mistillidsvotum
 
fra en samlet medarbejdergruppe, som følge af at have stillet sig i en inhabil position, og
 
efterfølgende modarbejdet Gaderummet.
 



Ved ikke at forholde sig til disse henvendelser og påstande fra bestyrelsesformanden som et
 
partsindlæg, vel vidende at bestyrelsesformanden på baggrund af et mistillidsvotum fra en samlet
 
personalegruppe og et enigt hus, var blevet ekskluderet, og ved ikke have undersøgt sagen nærmere,
 
og ved aktivt at bruge bestyrelsesformanden, som repræsentant for hele bestyrelsen, til at afvikle
 
Gaderummet, har forvaltningen i sin sagsbehandling gået med rygter, eller i hvert videregivet
 
udokumenterede påstande, og set til at Socialministeriet har brugt det som grundlag for sin
 
godkendelse af lukningen af Gaderummet. Ligeledes har de udokumenterede påstande fundet ind
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hos socialudvalgets medlemmer som værende "sande forhold", blandt andet, om økonomisk 
uansvarlighed og udtalt som et grundlag for lukningen af Gaderummet. 
Revisionsrapporten fra AP Statsautoriserede Revisorer frajuni 2007, udførlig og grundig, har ingen 
bemærkninger til det forefundne regnskab for Gaderummet-Regnbuen 2006. Denne er også tidligere 
tilsendt forvaltningen. 



Vi vil mene, at det er bedst for alle parter at vide, at grundlaget for forvaltningens tilsagn fra 
Socialministeriet om at fratage Gaderummet deres midler, hviler på usande forhold og 
udokumenterede påstande. 



Kommunens nye tilbud til erstatning af Gaderummet som i lodret modstrid med 
Socialministeriets opdrag 
Vi har dags dato læst Socialforvaltningens indstilling til Socialudvalget i dagorden for 
socialudvalgsmøde d. 29-08-2007, hvori beskrives hvordan den organisation der er stillet i udsigt at 
kunne overtage Gaderummet vil udforme sit tilbud. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at 
såfremt indstillingen tiltrædes, vil Københavns Kommune ikke leve op til det krav som er stillet af 
Socialministeriet - om at et eventuelt nyt tilbud skal kunne rumme en identisk målgruppe, jf. brev 
fra Socialministeriets til Socialforvaltningen d. 30-04-2007; 



"En forudsætning for denne godkendelse er imidlertid, at Socialministeriets bevilling til 
Københavns kommune anvendes til et lignende tilbud, som kan rumme en identisk 
målgruppe. Det skal understreges, at Socialministeriets bevilling er givet, som led i 
udmøntningen af pulj e til socialt udsatte grupper, der over en indsats i forhold til de 
mest marginaliserede borgere i Danmark. Det er derfor vigtigt, at denne gruppes 
komplekse problemstillinger og adfærd, kan rummes i et eventuelt nyt tilbud i 
Københavns Kommune". 



Beskrivelserne af udformningen afet eventuelt nyt tilbud fra organisationerne, er så langt fra det 
tilbud som Gaderummets beboere, brugere og rådgivningsbrugere hidtil har kunnet fungere 
upåklageligt i, at det på ingen måde kommer i nærheden af at kunne rumme en identisk målgruppe. 
Grunden til de unges eksistens i Gaderummet er jo netop på baggrund af, at der i Gaderummet 
hersker en anden orden end i de tilbud, der tidligere har stødt dem. ud, herunder blandt andet 
Missionen for Hjemløse, Askovgården, Kirkens Korshær. Deres faglige arbejdstilgang har ikke 
kunnet fungere for disse unge, samtidig med at der alle steder er hårde stoffer i større eller mindre 
omfang, som de unge skyr, og hvorfor de unge søger Gaderummet. 



Ny institution, ikke plads til tiltænkt målgruppe. At sammenligne æbler med pærer. 
De rammer, der støder unge ud til gaden andre steder, er lige præcis de rammer, som kommunen 
påtænker at indføre Gaderummet, med de 6 påbud, og som er beskrevet i oplæggene om et nyt 
tilbud. Det betyder afskaffelse afden åbne dør, selvvisiteringen, den konstante tilgang, det udelte 
arbejde, den psykologiske rådgivning, og egentligt hele det socialpsykologiske arbejde, som har 
været lige præcist det som kunne rumme de unge, ikke det socialpædagogiske arbejde man kom fra, 
og som nu skal indføres overfor dem igen. 



Sven Bjerre har i øvrigt tilkendegivet over for Gaderummets brugere, at "det nye tilbud skal da også 
primært have en socialpædagogisk tilgang" (brev fra Sven Bjerre af d.04-06-2007), trods at han 
tidligere har udtalt at tilbudet ikke ville blive ændret, men blot videreført - hvilket vi nu kan 
konstatere ikke er tilfældet, da det vil betyde en helt anden institution for en helt anden målgruppe 
end den Socialministeriet har givet tilsagn til, med Gaderummets midler. Københavns Kommune 











______
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lever således ikke op til Socialministeriets krav, og behovene fra brugere inden for Gaderununets 
målgruppe, som er de mest marginaliserede borgere i Danmark. Det vil indskrænke 
mangfoldigheden i Københavns Kommune tilbud markant - og tabe den gruppe afunge, som det 
hele jo handler om. 



Gaderummet-Regnbuen 



Brugergruppen vi Peter Haverslev ~~ 



Boc,,,",pml&v:1: ~ r-
Rådgivningsbrugere vi Peter Mose~ 



/lu-~ '11~~
 
Medarbejdergruppen vi Alina Djakowska 



~~~~
 
Daglig leder Kalle Birck-Madsen 
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Pressemeddelelse fra Gaderummet 
17.august 2007 
 



Udsatte unge drager Københavns Kommune til 
ansvar! 
 
Ifølge Københavns Kommune er 2 personer i Gaderummet ”alvorligt og svært psykisk 
syge”. Københavns Kommune påstår at Gaderummets ledelse har ”frataget disse personer 
deres lægeordinerede medicin”.  
 
Gentagne gange – igennem et halvt år - har Gaderummet anmodet om dokumentation for 
påstanden. Københavns Kommune har ignoreret vores utallige anmodninger. Hvorfor? 
 
De udokumenterede påstande har været direkte årsag til Københavns Kommunes beslutning 
om at ville lukke Gaderummet.  
 
Nu har én af Gaderummets brugere fået nok. ”Er det mig de mener? Hvis det ikke er mig de 
mener, hvor er så mine udtalelser i rapporten?”. Den 12. august 2007 klagede brugeren til 
Folketingets Ombudsmand. Vedkommende anmoder Ombudsmanden medvirke til at 
Københavns Kommune ved Tilsynet identificerer de psykisk syge, som Tilsynet hævder at 
have ”observeret” farende rundt uden deres ordinerede medicin. Hvem er de 2 boere, og 
hvor finder de ellers helle?   
 
Dags dato har vi derfor – gennem et åbent brev: 17.august 2007 Gaderummet. Åbent brev til 
Socialforvaltningen Københavns Kommune – anmodet om dokumentation inden 10 dage fra 
Københavns Kommune. 
 
 
Gaderummet-Regnbuen 
Kontaktperson: 
Alina Djakowska, cand.phil. 
Mob. 2231 6322 





http://www.gaderummet.dk/a/2007-08-17%20Gaderummet.%20Brev%20til%20Socialforvaltningen%20vedr%20psykisk%20syge%20boere.pdf


http://www.gaderummet.dk/a/2007-08-17%20Gaderummet.%20Brev%20til%20Socialforvaltningen%20vedr%20psykisk%20syge%20boere.pdf
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Socialforvaltningen     17.august 2007 
Københavns Kommunen 
MR-Voksne 
Att: Lars Gregersen     
 
Åbent brev til Socialforvaltningen Københavns Kommune 
 
Angående beskyldningerne for misligholdelse af forhold i Gaderummet. 
Endnu en anmodning om identifikation af vanrøgtede personer 
 
Socialforvaltningen for Tilsyn og kvalitet kom d.6.november 2006 med sit udkast til socialfaglig 
Tilsynsrapport for 2006. Rapporten er her. I tilbagemeldingen fra Gaderummet 6.december 2006 – 
ved formanden, ved den samlede medarbejdergruppe og ved den daglige leder – gøres det 
opmærksomt på, at Tilsynsrapporten ikke er retvisende for Gaderummets anerkendte arbejde og at 
den er fuld af fordrejninger og har mange direkte fejl.  



Specifik anmodning fra Gaderummet 
Der skrives, som ét af mange punkter, blandt andet følgende, fra undertegnedes side: 



” Tilsynet refererer 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 ”lægeordinerede medicin 
tilbageholdes af ledelsen i Gaderummet”.   
Se fx bare følgende udpluk 20.juni 2007 Arbejderen. Warming fastholder lukning, 23.maj 
2007Jyllands-Posten. Ensretning er et tab for alle; 09.maj2007 Lokalavisen. Gaderummet lukkes 
  Jyllands-Posten, 25.april 2007, Jyllands-Posten 3.maj 2007, Nyhedsavisen 27.april 2007, Jyllands-
Posten 26.april 2007, 24-timer, 25.april 2007 og lægen Thor Grønlykke fra Socialudvalget i 
TV2Lorry 24.april 2007.  
 
Det har ikke været muligt at imødegå ovenstående fejlagtige udsagn, se fx Jyllands-Postens 
afvisning d.27.april 2007 af Gaderummets klage. Alt er blevet afvist med henvisning til den 
oprindelige – og fejlagtige - tilsynsrapport. Henvendelserne til Forvaltningen og til Socialudvalget 





http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-11-08%20Tilsynsrapport%202.juni%200g%2015.august.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-06%20Kommentar%20til%20Tilsynsrapport%20v%20Ole%20Henriksen.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-06%20Tilsynsrapporten%20medarbejderudtalelse.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-06%20Gaderummets%20tilsyn%20Kalle.pdf


http://gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-01-03%20Tilsynsrapport%20endelig%202006%20incl%20f%F8lgeskrivelse%20.pdf


http://www.gaderummet.dk/a/2007-06-20%20Arbejderen.%20Warming%20fastholder%20lukning.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-05-23%20Jyllands%20Posten.%20Ensretning%20er%20et%20tab%20for%20alle.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-05-23%20Jyllands%20Posten.%20Ensretning%20er%20et%20tab%20for%20alle.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-05-09%20Lokalavisen.%20Gaderummet%20lukkes.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-25%20JP.%20Kritik%20af%20bosted%20vokser.pdf


http://gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-05-03%20Jyllands-Posten.%20Kommune%20fyrer%20alle%20p%E5%20omstridt%20bosted.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-27%20Nyhedsavisen.%20Mistillid%20til%20Gaderummet.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-26%20Borrgmester%20beskyldes%20for%20at%20holde%20h%E5nd%20over%20bosted.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-26%20Borrgmester%20beskyldes%20for%20at%20holde%20h%E5nd%20over%20bosted.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-25%2024-timer.%20Kritik%20af%20bosted%20vokser.pdf


http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=361219&r=5


http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=361219&r=5


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-27%20Jyllands-Posten.%20Ang%E5ende%20dementi.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-27%20Jyllands-Posten.%20Ang%E5ende%20dementi.pdf
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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.10.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 offentligheden blevet brugt til at lukke Gaderummet, og så tvivl om mine motiver og 
færdigheder til mit arbejde. 



Det jeg anmoder om er følgende: 
• 1. 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 10 dage. 
 
Med venlig hilsen  
Fra et enigt Gaderum 
V/ Kalle Birck-Madsen cand.psych. 
Daglig leder Gaderummet-Regnbuen 
 



Henvisninger: 
20.juni 2007 Arbejderen. Warming fastholder lukning 
23.maj 2007Jyllands-Posten. Ensretning er et tab for alle 
09.maj2007 Lokalavisen. Gaderummet lukkes 





http://www.gaderummet.dk/a/2007-06-20%20Arbejderen.%20Warming%20fastholder%20lukning.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-05-23%20Jyllands%20Posten.%20Ensretning%20er%20et%20tab%20for%20alle.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-05-09%20Lokalavisen.%20Gaderummet%20lukkes.pdf
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27.april 2007 Nyhedsavisen. Mistillid til Gaderummet 
27.april 2007 Jyllands-Posten. Angående dementi 
26.april 2007 Jyllands-Posten Debat. Gaderummet uundværligt 
26.april 2007 Jyllands-Posten. Borgmester beskyldes for at holde hånd over bosted 
25.april 2007 TV2Lorry. Utraditionelt bosted for unge 
25.april 2007 Jyllands-Posten. Kritik af bosted vokser 
25.april 200724-timer. Kritik af bosted vokser 
24.april 2007 TV2-Lorry med Thor Grønlykke fra Socialudvalget i TV2Lorry 24.april 2007 
24.april 2007 Jyllands-Posten. Bosted for unge truet 
 
03.januar 2007 Københavns Kommune. Tilsynsrapport for 2.juni og 15.auguat 2006 
 
07.december 2007 Følgebrev til tilbagemelding til tilsynsrapport, v/ Ole henriksen, formand 
06.december 2006 Kommentar til tilsynsrapport. Sagsnummer 319632 v /Ole Henriksen 
06.december 2007 Tilsynsrapporten set ud fra et medarbejdersynspunkt v/ På vegne af den samlede 
medarbejdergruppe Fatima Lindegaard Pedersen 
06.december 2006 Gaderummets Tilsyn. Tilbagemelding på Tilsynsrapport af 8.november 2006, v/ 
Kalle Birck-Madsen 
 
08.november 2007Københavns Kommune. Vedrørende tilsynsrapport på Gaderummet, samt  
tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg 2.juni og 15.august 2006,  v/ Carsten Stæhr Nielsen og 
Karen Elmegaard.  Og Tilsynsrapport v/ Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen 
 
 





http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-27%20Nyhedsavisen.%20Mistillid%20til%20Gaderummet.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-27%20Jyllands-Posten.%20Ang%E5ende%20dementi.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-26%20JP.%20Gaderummet%20uundv%E6rligt.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-26%20Borrgmester%20beskyldes%20for%20at%20holde%20h%E5nd%20over%20bosted.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-25%20TV2Lorry.%20Utraditionelt%20bosted%20for%20unge.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-25%20JP.%20Kritik%20af%20bosted%20vokser.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-25%2024-timer.%20Kritik%20af%20bosted%20vokser.pdf


http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=361219&r=5


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-04-24%20JP.%20Bosted%20for%20unge%20truet.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2007-01-03%20Tilsynsrapport%20endelig%202006%20incl%20f%F8lgeskrivelse%20.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-07%20Foelgebrev%20vedr.%20tilsynsrapport.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-06%20Kommentar%20til%20Tilsynsrapport%20v%20Ole%20Henriksen.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-06%20Tilsynsrapporten%20medarbejderudtalelse.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-06%20Tilsynsrapporten%20medarbejderudtalelse.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-06%20Gaderummets%20tilsyn%20Kalle.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-12-06%20Gaderummets%20tilsyn%20Kalle.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-11-08%20Tilsynsrapport%202.juni%200g%2015.august.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-11-08%20Tilsynsrapport%202.juni%200g%2015.august.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-11-08%20Tilsynsrapport%202.juni%200g%2015.august.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-11-08%20Tilsynsrapport%202.juni%200g%2015.august.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-11-08%20Tilsynsrapport%202.juni%200g%2015.august.pdf


http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20politik/2006-11-08%20Tilsynsrapport%202.juni%200g%2015.august.pdf





			Socialforvaltningen     17.august 2007


			Københavns Kommunen


			MR-Voksne


			Att: Lars Gregersen    


			Åbent brev til Socialforvaltningen Københavns Kommune


			Angående beskyldningerne for misligholdelse af forhold i Gaderummet. Endnu en anmodning om identifikation af vanrøgtede personer


			Socialforvaltningen for Tilsyn og kvalitet kom d.6.november 2006 med sit udkast til socialfaglig Tilsynsrapport for 2006. Rapporten er her. I tilbagemeldingen fra Gaderummet 6.december 2006 – ved formanden, ved den samlede medarbejdergruppe og ved den daglige leder – gøres det opmærksomt på, at Tilsynsrapporten ikke er retvisende for Gaderummets anerkendte arbejde og at den er fuld af fordrejninger og har mange direkte fejl. 


			Specifik anmodning fra Gaderummet





			Der skrives, som ét af mange punkter, blandt andet følgende, fra undertegnedes side:


			” Tilsynet refererer 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 ”lægeordinerede medicin tilbageholdes af ledelsen i Gaderummet”.  


			Se fx bare følgende udpluk 20.juni 2007 Arbejderen. Warming fastholder lukning, 23.maj 2007Jyllands-Posten. Ensretning er et tab for alle; 09.maj2007 Lokalavisen. Gaderummet lukkes


			  Jyllands-Posten, 25.april 2007, Jyllands-Posten 3.maj 2007, Nyhedsavisen 27.april 2007, Jyllands-Posten 26.april 2007, 24-timer, 25.april 2007 og lægen Thor Grønlykke fra Socialudvalget i TV2Lorry 24.april 2007. 


			Det har ikke været muligt at imødegå ovenstående fejlagtige udsagn, se fx Jyllands-Postens afvisning d.27.april 2007 af Gaderummets klage. Alt er blevet afvist med henvisning til den oprindelige – og fejlagtige - tilsynsrapport. Henvendelserne til Forvaltningen og til Socialudvalget 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.10.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 offentligheden blevet brugt til at lukke Gaderummet, og så tvivl om mine motiver og færdigheder til mit arbejde.


			Det jeg anmoder om er følgende:





			 1. 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 10 dage.


			Med venlig hilsen 


			Fra et enigt Gaderum


			V/ Kalle Birck-Madsen cand.psych.


			Daglig leder Gaderummet-Regnbuen


			Henvisninger:





			20.juni 2007 Arbejderen. Warming fastholder lukning


			23.maj 2007Jyllands-Posten. Ensretning er et tab for alle


			09.maj2007 Lokalavisen. Gaderummet lukkes


			27.april 2007 Nyhedsavisen. Mistillid til Gaderummet


			27.april 2007 Jyllands-Posten. Angående dementi


			26.april 2007 Jyllands-Posten Debat. Gaderummet uundværligt


			26.april 2007 Jyllands-Posten. Borgmester beskyldes for at holde hånd over bosted


			25.april 2007 TV2Lorry. Utraditionelt bosted for unge


			25.april 2007 Jyllands-Posten. Kritik af bosted vokser


			25.april 200724-timer. Kritik af bosted vokser


			24.april 2007 TV2-Lorry med Thor Grønlykke fra Socialudvalget i TV2Lorry 24.april 2007


			24.april 2007 Jyllands-Posten. Bosted for unge truet


			03.januar 2007 Københavns Kommune. Tilsynsrapport for 2.juni og 15.auguat 2006


			07.december 2007 Følgebrev til tilbagemelding til tilsynsrapport, v/ Ole henriksen, formand


			06.december 2006 Kommentar til tilsynsrapport. Sagsnummer 319632 v /Ole Henriksen


			06.december 2007 Tilsynsrapporten set ud fra et medarbejdersynspunkt v/ På vegne af den samlede medarbejdergruppe Fatima Lindegaard Pedersen


			06.december 2006 Gaderummets Tilsyn. Tilbagemelding på Tilsynsrapport af 8.november 2006, v/ Kalle Birck-Madsen


			08.november 2007Københavns Kommune. Vedrørende tilsynsrapport på Gaderummet, samt  tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg 2.juni og 15.august 2006,  v/ Carsten Stæhr Nielsen og Karen Elmegaard.  Og Tilsynsrapport v/ Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen
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Folketingets 
Ombudsmand 
Gammeltorv 22  
1457 København K.  



31.august 2007  
 



Vedrørende Gaderummet, j.nr.: 2007-1859-069. Sagsbehandler: MR 



I forlængelse af tidligere korrespondance - brev til Københavns Kommune d. 10. juli 2007 med 
klage over lukningen af Gaderummet, og Deres svar af 16. juli 2007, hvor De sender vores brev 
videre til Københavns Kommune og Socialministeriet med anmodning om at besvarelsen af vores 
henvendelser fremskyndes - skal det meddeles, at vi endnu ikke har hørt noget fra Københavns 
Kommune. 



Vi har fået svar fra Socialministeriet, brev af 4.september 2007, hvor der henvises til, at der 
stadig foregår en sagsbehandling i kommunen, hvorfor Socialministeriet på nuværende tidspunkt 
ikke kan gå ind i sagen. 



I rækken af manglende svar har vi også vores åbne brev, som vi d.17.august 2007 tilsendte kommunen, 
og hvor vi bad om svar indenfor 10 dage på hvilke personer i Gaderummet, som Tilsynet fra 
Københavns Kommune, mente at have "observeret" som "alvorlig/stærkt psykisk syge" på deres besøg 
i sommeren 2006, og hvor Gaderummet senere modtager sønderlemmende kritik fra pressen, fra 
embedsmænd og fra kommunalpolitikere vedrørende, at vi skulle have "taget medicinen fra dem" – 
påståede forhold der blev lagt til grund for lukning af Gaderummet.  
Men heller ikke på dette brev, med denne helt centrale anmodning, har kommunen ønsket at svare på.  
 
Der har ikke været nogen kontakt tilbage fra kommunen til Gaderummet i snart et halvt år, trods 
utallige henvendelser fra Gaderummet vedr. de uretmæssige påstande, den mangelfulde sagsbehandling 
og lukningsbestræbelsen. 
Hvor længe skal vi vente på at få svar fra kommunen?  
 
Aktuelt fortsætter kommunen sin afvikling af Gaderummet som om intet er galt. Vi frygter at 
kommune vil bruge deres usynliggørelse af os ved at postulere, at vi ikke er et retssubjekt, der kan 
gøre noget krav gyldig - altså at undertegnede, andet personale og alle brugere og boere i 
Gaderummet bare er et sammenrend af tilfældige mennesker, der ikke har noget legitimt ærinde at 
gøre i lokalerne på Rådmandsgade 60. Vi oplever os gjort total usynlig - og retsløs.  



Vi finder det uanstændigt, at Socialforvaltningen og Socialudvalget på møde d. 29. august 2007 
besluttede, at andre organisationer skal overtage Gaderummets lokaler og lave et andet tilbud - 
uden at der er taget stilling til vores henvendelser om det fejlagtige og mangelfulde grundlag for 
lukningen af Gaderummet, samt godtgjort hvem de ”2 psykisk syge medicinfratagne boere” er. Vi 
er i en afmægtig position hvor vi kun kan se til at vores sted og arbejde afvikles, uden at vores 
indsigelser behandles.  
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Hvor længe er det rimeligt at kommunen ikke svarer, sagsbehandler eller træffer afgørelse på vores 
henvendelser og dermed fratager os muligheden for at indbringe vores klage over den selv samme 
kommune for Ombudsmanden til behandling, jf. § 14 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets 
Ombudsmand, om at Ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold der kan indbringes for en 
højere forvaltningsmyndighed før denne myndighed har truffet afgørelse. 
 
Da Københavns Kommune stadig ikke har svaret på vores henvendelser, og bliver ved med at søge at 
overtage Gaderummet – ved at give os væk til anden side, og dét uden at spørge - beder vi 
Ombudsmanden om at foretage sig yderligere i sagen, således at Gaderummets tilbud ikke fjernes på et 
uretmæssigt grundlag, så Gaderummets brugere må vende tilbage til gaden eller det intet, de kom fra. 
Det er ikke fair overfor de unge marginaliserede borgere i vores samfund, som med Gaderummet fik 
mulighed for at komme videre – hvad de unges tidligere institutioner ikke havde formået.   
 
 
Med venlig hilsen 
Gaderummet-Regnbuen 
 
Kalle Birck-Madsen, daglig leder  
 
 
Bilag vedhæftet: 
2007-09-04 Socialministeriet. Vedr. indgreb over for Københavns Kommune 
2007-08-29 Gaderummet. Skandalen der udebliver. Pressemeddelelse fra Gaderummet i dagens 
anledning 
2007-08-29 Gaderummet til Socialudvalget angående psykiatrisk bistand 
2007-08-28 Gaderummet til Socialforvaltningen angående økonomiske uhensigtsmæssigheder i 
Gaderummet 
2007-08-17 Pressemeddelelse fra Gaderummet: Udsatte unge drager Københavns Kommune til ansvar 
2007-08-17 Gaderummet. Åbent brev til Socialforvaltningen vedrørende psykisk syge boere 
 
 





http://gaderummet.dk/a/2007-08-29%20SKandalen%20der%20udebliver.%20Pressemeddelelse%20fra%20Gaderummet%20i%20dagens%20anledning.pdf


http://gaderummet.dk/a/2007-08-29%20SKandalen%20der%20udebliver.%20Pressemeddelelse%20fra%20Gaderummet%20i%20dagens%20anledning.pdf


http://gaderummet.dk/a/2007-08-29%20Gaderummet%20til%20Socialudvalget.%20Ang%E5ende%20psykiatriske%20bistand.pdf


http://gaderummet.dk/a/2007-08-28%20Gaderummet.%20Ang%E5ende%20%F8konomiske%20uhensigtsm%E6ssigheder%20i%20Gaderummet.pdf


http://gaderummet.dk/a/2007-08-28%20Gaderummet.%20Ang%E5ende%20%F8konomiske%20uhensigtsm%E6ssigheder%20i%20Gaderummet.pdf


http://gaderummet.dk/a/2007-08-17%20Pressemeddelelse%20fra%20Gaderummet.pdf


http://gaderummet.dk/a/2007-08-17%20Gaderummet.%20Brev%20til%20Socialforvaltningen%20vedr%20psykisk%20syge%20boere.pdf










Gaderummet - Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge   Tlf. 3537 4735 
Rådmandsgade 60 Info@gaderummet.dk 3581 5555 
2200 København N.                                     www.gaderummet.dk                                           Fax. 3537 4736 



Skandalen der udebliver?! Pressemeddelelse fra Gaderummet 
29.august 2007 
Beslutning om nyt udstødende tilbud for Gaderummets brugere træffes i dag  



Her i eftermiddag d. 29. august 2007 er der møde i Socialudvalget, som skal beslutte hvilken 
kirkelig/kristelig organisation der skal overtage Gaderummets lokaler, fjerne Gaderummets tilbud, 
som de unge i Gaderummet hidtil har fungeret upåklageligt i og holdt af, og indføre et helt andet 
tilbud – en helt anden institution, præcis med de splittende rammer, der har stødt de unge ud til gaden 
andre steder. Uden den åbne dør, selvvisiteringen, den konstante tilgang, det udelte arbejde, den 
psykologiske rådgivning, og hele det socialpsykologiske arbejde, vil det samme nu ske igen for de 
unge. 



Såfremt Socialudvalget tiltræder indstillingen om fjernelsen af Gaderummet, vil Københavns 
Kommune ikke leve op til Socialministeriet krav om at et nyt tilbud skal sikre, at de unges behov, 
som er i vores målgruppe, kan imødekommes tilstrækkeligt.  



Samtidig har Gaderummet sendt brev til Socialforvaltningen og Socialministeriet om, som også 
vores advokat fremfører, at kommunens forsøg på lukning af Gaderummet er i strid med 
forvaltningsretslige principper.  



Vi venter derfor spændt på hvad Socialudvalget beslutter her i eftermiddag. 



Ærlighed og redelighed søges 



Det er nu tydeligt at Kommunen har haft planer om at indføre sit helt eget pædagogisk-medicinske 
tilbud i Gaderummets lokaler fra start, før den uberettigede og udokumenterede kritik af 
Gaderummet brød ud for 9 måneder siden, og frem til i dag.  



Vi har bemærket at Socialforvaltningen ikke har svaret på vores åbne breve, og ikke har kunnet 
identificere de ”observerede medicinfratagne boere”, og i øvrigt heller ikke har ændret på de 
faktuelle fejl i den Socialfaglige Tilsynsrapport fra 2006, som vi lukkes på. Alligevel har kommunen 
gjort sig stor umage med at slynge udokumenterede og inkriminerende påstande om Gaderummet om 
sig, såsom ”manglende samarbejde med behandlingspsykiatrien”, ”uforsvarlig ledelse” og at 
”Gaderummet tager medicin fra psykisk syge”.  Ligeledes har kommunen gjort sig umage med at 
ignorere samtlige henvendelser fra Gaderummet siden januar 2006.  



Kommunen kunne have sagt åbent og ærligt fra starten, at man ønskede en helt anden institution i 
Gaderummets lokaler – og fortalt, om det så var af økonomiske, praktiske eller logistiske grunde, 
eller for at tilgodese en ensretning på området, at der ganske enkelt ikke var plads til de 
marginaliserede unge i Gaderummet. Det havde været mere ærligt for alle parter. Men uden ærlighed 
er det jo ikke muligt at samarbejde. 



Gaderummet-Regnbuen Husmødet v/ Peter Mosegaard, bruger af Gaderummet, mob.2276 2112  



Se følgende skrivelser:  
29.august 2007 Gaderummet til Socialudvalget vedr. brud på forvaltningsretslige principper, med kopi af 
henvendelser til Socialforvaltningen og Socialministeriet af d.28-08-2007. 
29.august 2007. Gaderummet til Socialudvalget vedr. psykiatrisk bistand fra Henrik Rindom 





http://gaderummet.dk/a/2007-08-29%20Gaderummet.%20Til%20Socialudvalget%20vedr.%20skrivelsen%20til%20Socialministeriet%20om%20nyt%20tilbud.pdf
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Skandalen der udebliver?! Pressemeddelelse fra Gaderummet 
29.august 2007 
Beslutning om nyt udstødende tilbud for Gaderummets brugere træffes i dag  



Her i eftermiddag d. 29. august 2007 er der møde i Socialudvalget, som skal beslutte hvilken 
kirkelig/kristelig organisation der skal overtage Gaderummets lokaler, fjerne Gaderummets tilbud, 
som de unge i Gaderummet hidtil har fungeret upåklageligt i og holdt af, og indføre et helt andet 
tilbud – en helt anden institution, præcis med de splittende rammer, der har stødt de unge ud til gaden 
andre steder. Uden den åbne dør, selvvisiteringen, den konstante tilgang, det udelte arbejde, den 
psykologiske rådgivning, og hele det socialpsykologiske arbejde, vil det samme nu ske igen for de 
unge. 



Såfremt Socialudvalget tiltræder indstillingen om fjernelsen af Gaderummet, vil Københavns 
Kommune ikke leve op til Socialministeriet krav om at et nyt tilbud skal sikre, at de unges behov, 
som er i vores målgruppe, kan imødekommes tilstrækkeligt.  



Samtidig har Gaderummet sendt brev til Socialforvaltningen og Socialministeriet om, som også 
vores advokat fremfører, at kommunens forsøg på lukning af Gaderummet er i strid med 
forvaltningsretslige principper.  



Vi venter derfor spændt på hvad Socialudvalget beslutter her i eftermiddag. 



Ærlighed og redelighed søges 



Det er nu tydeligt at Kommunen har haft planer om at indføre sit helt eget pædagogisk-medicinske 
tilbud i Gaderummets lokaler fra start, før den uberettigede og udokumenterede kritik af 
Gaderummet brød ud for 9 måneder siden, og frem til i dag.  



Vi har bemærket at Socialforvaltningen ikke har svaret på vores åbne breve, og ikke har kunnet 
identificere de ”observerede medicinfratagne boere”, og i øvrigt heller ikke har ændret på de 
faktuelle fejl i den Socialfaglige Tilsynsrapport fra 2006, som vi lukkes på. Alligevel har kommunen 
gjort sig stor umage med at slynge udokumenterede og inkriminerende påstande om Gaderummet om 
sig, såsom ”manglende samarbejde med behandlingspsykiatrien”, ”uforsvarlig ledelse” og at 
”Gaderummet tager medicin fra psykisk syge”.  Ligeledes har kommunen gjort sig umage med at 
ignorere samtlige henvendelser fra Gaderummet siden januar 2006.  



Kommunen kunne have sagt åbent og ærligt fra starten, at man ønskede en helt anden institution i 
Gaderummets lokaler – og fortalt, om det så var af økonomiske, praktiske eller logistiske grunde, 
eller for at tilgodese en ensretning på området, at der ganske enkelt ikke var plads til de 
marginaliserede unge i Gaderummet. Det havde været mere ærligt for alle parter. Men uden ærlighed 
er det jo ikke muligt at samarbejde. 



Gaderummet-Regnbuen Husmødet v/ Peter Mosegaard, bruger af Gaderummet, mob.2276 2112  



Se følgende skrivelser:  
29.august 2007 Gaderummet til Socialudvalget vedr. brud på forvaltningsretslige principper, med kopi af 
henvendelser til Socialforvaltningen og Socialministeriet af d.28-08-2007. 
29.august 2007. Gaderummet til Socialudvalget vedr. psykiatrisk bistand fra Henrik Rindom 
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Til medlemmerne i Socialudvalget Københavns Kommune 
29.august 2007 
Ang. den psykiatriske bistand til Gaderummet    
 
Vi har bemærket at Socialforvaltningen ikke har svaret på vores åbne brev og ikke har kunnet 
identificere de "observerede medicinfratagne boere", og i øvrigt heller ikke har ændret på de 
faktuelle fejl i Socialfaglig Tilsynsrapport for 2006. Socialforvaltningen har således ikke fremlagt 
præmisser og grunde for lukningen af Gaderummet overhovedet.  
Nu er det tydeligt, hvorfor Socialforvaltningens sagsbehandling vedr. Gaderummet, har været så fuld 
af forvaltningsmæssige mangler siden tilsynsrapporten fremkom i november 2006. Og hvorfor man 
ikke ville lytte til Gaderummets henvendelser og indsigelser vedr. de 6 påbud.  
 
Det bekræfter, at den institution, som bl.a. de 6 påbud står for, har været søgt indført i Gaderummets 
lokaler fra start. Det ses nu, hvor forvaltningen vil lave et nyt tilbud. Det angår en helt anden 
institution, end den Gaderummets brugere har kunnet rummes upåklageligt i hidtil og har behov for. 
 
Det er her det mærkelige og uforstående indtræffer. Når det reelle ønske og mål har været at ændre 
hele tilbuddet fra Gaderummets side til en helt anden institution, hvorfor så begrunde lukningen af 
Gaderummet, med udokumenterede inkriminerende udtalelser som ”uforsvarlig ledelse”, som der så 
ihærdigt er blevet gjort udtryk for og slynget om sig med i mange forskellige nuancer og variationer, 
fra både forvaltning og politikere? Hvorfor dette besvær? 
 
Kommunen vil kun de udstødte unge gennem tilbud af socialpædagogisk-medicinsk art 
Hvorfor sagde kommunen ikke bare åbent tilbage i 2006, at man havde til hensigt at oprette et helt 
andet tilbud i Gaderummets lokaler, magen til kommunens andre tilbud - og at man på den baggrund 
opsagde sin aftale med Gaderummet. Man kunne samtidig have gjort opmærksomt på, hvad der lå til 
grund for ønsket om at lukke Gaderummet og lave et nyt tilbud - om det så var af økonomiske, 
praktiske eller logistiske grunde, eller af nedskærings- og ensretningsgrunde. Det havde været så 
meget lettere for begge parter. 
 
I samme forbindelse giver det mening, hvorfor Socialforvaltningen tillagde Henrik Rindoms ord om 
"manglende samarbejdsvilje fra Gaderummet" al betydning og Gaderummets ord ingen betydning.  
 
At Henrik Rindom er et sandhedsvidne for kommunen, er helt uforståelig for os. Der er ingen 
dokumentation fra hans side og Henrik Rindom har i den grad misligholdt aftaler, han har indgået 
med såvel Gaderummet som brugere i Gaderummet, om sagsarbejde, om bistand eller medicinering, 
og i gentagne tilfælde end ikke meldt afbud. Det kan brugere og medarbejdere bekræfte.  
 
Vi har netop derfor indgået aftale med dr.med., psykiater Preben Brandt, om psykiatrisk bistand på 
brugernes præmisser, hvilket Henrik Rindom ikke formåede. 
 
 
Med venlig hilsen 
Gaderummet-Regnbuen  
Husmødet v/Kalle Birck-Madsen 
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Svar på brev om anmodning om indgreb overfor Københavns Kommu ANLI J.nr. 2006-475 
ne 



Kære 
Kalle Birck-Madsen 



Vi har modtaget dit brev fra 28.august 2007 angående Gaderummet. 



I henhold til Storbyaftalen blev Københavns kommune af Socialmini�
steriet tildelt et beløb fra satspuljemidlerne til at støtte projekt Gade�
rummet.� 
I samme forbindelse blev det fastlagt, at det er Københavns kommu�
nes ansvar at forankre aktiviteten og indgår overenskomst samt føre� 
tilsyn med Gaderummet. ..� 



I tilfælde af, at Gaderummet i sin nuværende for bliver nedlagt, er det� 
således Københavns kommunes ansvar at etablere et tilbud på tilsva�
rende præmisser til den samme målgruppe.� 
Som sagen forelægger oplyst for Socialministeriet behandler Køben�
havns kommune netop dette spørgsmål nu, og der er således ikke pla�
ner om at trække satspuljemidlerne tilbage fra Københavns kommune.� 



Socialministeriet er ikke driftsansvarlig for Gaderummet og vil derfor� 
ikke vurdere indholdet af den i brevet omtalte tilsynsrapport.� 



Med venlig hilsen� 



~~n 
peterJuuLY 



~CA3~.....d. 
/Andreas Lund 
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Aktuelt fortsætter kommunen sin afvikling af Gaderummet som om intet er galt. Vi 
frygter at kommune vil bruge deres usynliggørelse af os ved at postulere, at vi ikke er 
et retssubjekt, der kan gøre noget krav gyldig - altså at undertegnede, andet personale 
og alle brugere og boere i Gaderummet bare er et sammenrend af tilfældige mennesker, 
der ikke har noget legitimt ærinde at gøre i lokalerne på Rådmandsgade 60. Vi oplever 
os gjort total usynlig - og retsløs. 


Vi finder det uanstændigt, at Socialforvaltningen og Socialudvalget på møde d. 29. 
august 2007 besluttede, at andre organisationer skal overtage Gaderummets lokaler og 
lave et andet tilbud - uden at der er taget stilling til vores henvendelser om det 
fejlagtige og mangelfulde grundlag for lukningen af Gaderummet, samt godtgjort 
hvem de ”2 psykisk syge medicinfratagne boere” er. Vi er i en afmægtig position hvor 
vi kun kan se til at vores sted og arbejde afvikles, uden at vores indsigelser behandles. 


Hvor længe er det rimeligt at kommunen ikke svarer, sagsbehandler eller træffer afgørelse 
på vores henvendelser og dermed fratager os muligheden for at indbringe vores klage over 
den selv samme kommune for Ombudsmanden til behandling, jf. § 14 i lov nr. 473 af 12. 
juni 1996 om Folketingets Ombudsmand, om at Ombudsmanden ikke kan behandle klager 
over forhold der kan indbringes for en højere forvaltningsmyndighed før denne myndighed 
har truffet afgørelse.
 
Da Københavns Kommune stadig ikke har svaret på vores henvendelser, og bliver ved med 
at søge at overtage Gaderummet – ved at give os væk til anden side, og dét uden at spørge - 
beder vi Ombudsmanden om at foretage sig yderligere i sagen, således at Gaderummets 
tilbud ikke fjernes på et uretmæssigt grundlag, så Gaderummets brugere må vende tilbage 
til gaden eller det intet, de kom fra. Det er ikke fair overfor de unge marginaliserede 
borgere i vores samfund, som med Gaderummet fik mulighed for at komme videre – hvad 
de unges tidligere institutioner ikke havde formået.  
 
 
Med venlig hilsen
Gaderummet-Regnbuen
 
Kalle Birck-Madsen, daglig leder 
 
 
Bilag vedhæftet:
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dagens anledning
2007-08-29 Gaderummet til Socialudvalget angående psykiatrisk bistand
2007-08-28 Gaderummet til Socialforvaltningen angående økonomiske 
uhensigtsmæssigheder i Gaderummet
2007-08-17 Pressemeddelelse fra Gaderummet: Udsatte unge drager Københavns 
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