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+ bilag
Vedrørende manglende svar fra Københavns Kommune
Jeg har pr. e-mail den 4. december 2007 og med almindelig post den 7. december 2007
modtaget Deres brev af 3. december 2007. Herefter har jeg den 17. december 2007
modtaget Deres e-mail af 16. december 2007 med bilag, og jeg har den 19. december
2007 modtaget Deres udkast af 16. december 2007 med bilag.
De er utilfreds med at De ikke har fået svar fra Københavns Kommune efter at jeg den
7. november 2007 sendte Deres brev af25. oktober 2007 med bilag videre til kommu
nen. Som det fremgår af mit brev af 7. november 2007 til Dem, sendte jeg Deres hen
vendelse videre til kommunen som en anmodning fra Dem om at kommunen tog stil
ling til det som De havde anført, jf. de citerede afsnit i mit brev af7. november 2007 til
Dem. De citerede afsnit fra Deres brev af25. oktober 2007 drejer sig om spørgsmålet
om anonyme udtalelser og manglende identifikation af de psykisk syge der ikke var
blevet behandlet korrekt af Gaderummet (mit j.nr. 2007-3653-069).
På baggrund af Deres telefonsamtale den 14. december 2007 med en afmine medarbej
dere henleder jeg Deres opmærksomhed på at jeg sendte Deres henvendelse af25. ok
tober 2007 videre til Københavns Kommune som en anmodningfra Dem, dvs. på Deres
vegne og ikke som et led i en ombudsmandsundersøgelse af sagen. Der er ikke tale om
at kommunen skal svare mig eller orientere mig om svaret til Dem. Jeg skal i øvrigt
præcisere at min medarbejder ikke bad Dem indsende bilag, men blot oplyste at det
endnu ikke var besluttet hvad der skulle ske i anledning afDeres nye henvendelse (ved
rørende manglende svar fra kommunen), henmder hvorvidt det f.eks. ville være nød
vendigt at bede Dem indsende bilag.
I dag har jeg sendt et print af Deres e-mails af3. december og 16. december 2007 (uden
bilag) til Københavns Kommune som en anmodning fra Dem om at kommunen frem
skynder besvarelsen af det spørgsmål somjeg sendte videre til kommunen den 7. no
vember 2007. Deres henvendelser sendes også videre som en anmodning fra Dem om
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at kommunen - medmindre svaret er tæt på at blive afsendt - oplyser Dem om hvornår
De kan forvente svar.
Hvis j eg sender et brev fra en borger videre til en myndighed, vedlæggerjeg normalt de
indsendte bilag. Med hensyn til bilagene til Deres brev af 16. december 2007 går jeg
dog ud fra at bilagene er indsendt på baggrund af en misforståelse, ogjeg har derfor ikke sendt bilagene til kommunen. Hvis De mener at bilagene bør indgå i kommunens
behandling af sagen, henviser jeg Dem til selv at sende bilagene til kommunen.
Jeg henviser i øvrigt til mit brev af7. november 2007. Jeg gør for en ordens skyld opmærksom på at min bemærkning om at indsende det eller de breve fra Københavns
Kommune hvor kommunen havde meddelt Dem at Gaderummet skal afvikles samt tilsynsrapport af 6. november 2006 vedrørende Gaderummet der skulle foreligge i sagen,
ikke tog sigte på den situation at De ville klage over at kommunen ikke svarede Dem,
men på den situation at De - efter kommunens kommende svar - (på ny) ville klage
over selve beslutningen om at lukke Gaderulmnet og indholdet afkommunens breve til
Dem.
Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af Deres henvendelser af3. december
og 16. december 2007.
Til orientering vedlægges en folder om ombudsmanden og persondata1oven.
Deres bilag vedlægges.
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