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2 Bestyrelsens underskrifter 

Efterstående årsregnskab 2003, der udviser et underskud på 297.982 kr. og et kapitalunderskud 
pr. 31. december 2003 på 90.748 kr., er godkendt af bestyrelsen den i:J. 2. 2004 

Bestyrelsen: 

kD0Ue ~.lMcoL-
Kalle Birck-Madsen 

Revisionspåtegning afgivet af institutionens uafhængige revisor 

Til bestyrelsen for foreningen "Initiativgruppen Gaderummet" 

Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen "Initiativgruppen Gaderummef" for regn
skabsåret 1. Januar - 31. december 2003. 

Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. M~ ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke 
en konklusion om årsregnskabet. 

Den udførte revision 
Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræveri 
at ieg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnska
bet er retvisende i alle væsentlige henseender. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af Informat
aner, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere 
stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet 
samtvurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at den udførte revisi
on giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion. 

Konklusion 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, øko
nomiske stilling pr. 31. december 2003 samt resultatet af insttutionens aktviteter for regnsskabsåret 
1. januar - 31. december 2003. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2003 3 

Noter 2003 2002 

Kontingenter alle aldersgrupper 
Kontingenter for øvrige medlemmer 

2.500 
658 

2.450 
450 

Københavns kommune 10. kontor 
Nødbudget 2003 
Forhøjelse af nødbudget 

Sociale Sikringsstyrelse 
Private bidrag 
Andre indtægter 

7 
8 

1.200.000 
245.924 

12.861 
11.175 
35.684 

1.005.232 
O 

427.139 
16.180 

O 

INDTÆGTER I ALT 1.568.802 1.451.451 

Lokaleudgifter 
Administrationsudgifter 
Personaleudgifter 
Gruppeaktiviteter 
Renteudgifter 
Lønninger m.m. 
Nedskrivning af udlån og udbetalt overlevelseshjælp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

325.744 
107.671 

748 
216.784 

111 
1.167.403 

49.069 

318.887 
208.858 

1.141 
199.906 

69 
654.031 

50.689 

UDGIFTER I ALT 1.867.530 1.433.581 

Renter af bankindeståender 746 1.335 

ÅRETS RESULTAT -297.982 19.205 



Balance pr. 31. december 2003 

AKTIVER 

Kasse 

Indestående i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 4201 788078 

Arbejdernes Landsbank 5361 415718 

Bankgiro RGB 9570 6069231 

Indestående i BG Bank, kontonr. 1179 0766399 

Udlæg 

Udlån 

Løbende udlån 

Tilgodehavender 

Depositum, lejemål 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 

EGENKAPITAL 

Egenkapital pr. 1. januar 2003 
Årets overskud 

EGENKAPITAL I ALT 

Tilskud Københavns kommune 10. kontor, januar 2004 

Tilskud Sociale Sikringsstyrelse overført til 2003 

Fe riepengeforpl igtelse 

Skyldige omkostninger 

GÆLD I ALT 

PASSIVER I ALT 

Noter 

9 

4 

2003 2002 

200 25 

3.040 8.341 

15.717 62.773 

1.790 44.389 

44.330 182.894 

17.276 14.805 

21.962 13.262 

16.168 22.623 

O 8.386 

30.358 28.929 

150.841 386.427 

207.234 188.029 
-297.982 19.205 

-90.748 207.234 

145.000 20.000 

O 72.861 

41.236 36.641 

55.354 49.691 

241.590 179.193 

150.841 386.427 



5 NOTER 

1	 Lokaleudgifter 

Lokaleudgifter, div.
 
Lokaleleje
 
El
 
Varme 
Telefon 
Forsikringer 
Vedligeholdelse
 
Inventar Værested
 
Nøgler
 
Ren gøringsartikle r
 
Leje af tørretumbler og vaskemaskine 
Husholdningsartikler 
Gæster 

2	 Administrationsudgifter 

Kontorudgifter, div. 
Ekstern Evaluering 
EDB
 
Rådgivning
 
Revision 
Advokatsalær
 
Porto
 
Kopiering
 
Gebyrer - bank
 
Gebyrer afregning A-skat
 
Abonnementer og kontingenter 
Litteraturindkøb 

3	 Personaleudgifter 

Kursusudgifter
 
Personaleudgifter
 

2003 2002 

9.439 12.260 
116.583 112.522 

53.201 57.263 
15.245 14.024 
79.774 61.302 
15.114 19.042 
12.867 3.686 
13.108 28.572 

1.309 1.638 
1.776 3.234 
2.863 2.208 
4.346	 2.535 

119 600 

325.744 318.886 

13.023	 13.709 
O O 

43.434 110.080 
15.856 12.614 
20.000	 20.000 

O 27.000 
3.183 6.497 
2.990 6.803 
4.892	 3.881 

O 1.570 
3.351	 4.618 

942 2.086 

107.671 208.858 

O 725 
748 416 

748 1.141 



NOTER 6 

2003 2002 

4 Gruppeaktiviteter 

Arrangementer 
Aktiviteter ag materialer FOS 
Aktiviteter ag materialer 
Udgifter kulturaktivitet 
Tilskud Købnhavns kommune Kulturforvaltning 
Tyveri 
Toiletartikler 
Mad og drikke 
Aviser 
Gruppeaktiviteter, div. 
Transport 
Faltigrøvsfest 
Julefrokost og Nytår 
Diverse Opgaver 

20.046 
-20.000 

14.191 
5.727 

60.641 

46 
O 

3.055 
68.255 
24.727 

8.405 
24.479 

1.258 
13.173 
-7.173 

10.605 
34.678 

8.381 

O 
3.804 
4.317 

59.836 
30.931 
19.006 
15.715 

1.283 
12.650 
-1.300 

216.784 199.906 

5 Renteudgifter 

Renter RGB 
Renter GR 

17 
94 

14 
55 

6 Lønninger m.m. 
111 69 

Løn 
Feriepengeforpligtelse 
Pensionsbidrag 
ATP 
Refusion 

1.099.417 
4.594 

70.757 
11.033 

-18.398 

582.413 
36.641 
53.760 

7.108 
-25.891 

1.167.403 654.031 

7 Private bidrag 

Private bidrag 
Inner Wheel 
Dansk Socialrådgiverforening 
Ulla og Frode Nielsens Fond 
Københavns Kommunes Socialrådgiverforening - Hæderspris 
B. Drescher 

4.000 
2.175 

O 
O 
O 

5.000 

5.980 
O 

200 
10.000 

O 
O 

11.175 16.180 

8 Andre indtægter 

Foredrag 
Branderstatning 

1.684 
34.000 

35.684 

9 Skyldige omkostninger 

El 
RevIsorhonorar 

15.354 
40.000 

55.354 



F= I.................. ......... I E=: L-= E=: ......... 
statsautoriseret revisor 

Foreningen "Initiativgruppen Gaderummet" 

Abningssaldi 1. januar 2004 

Konto nr. Debet Kredit 

2050 Udlæg 

2060 Udlån 
2065 Løbende udlån 

2200 Bankgiro RGB 95706069231 

2205 Depositum Lejemål 
2210 BGbank 1551 766 399 
2220 Arbejdernes Landsbank 5361 686479 
2221 Arbejdernes Landsbank 5361415718 

2230 Kasse 
2240 Skyldige omkostninger 
2250 Feriepengeforpligtelse 
2323 Tilskud Københavns kommune 10. kontor, januar 2004 

5000 Egenkapital negativ 

17.276 
21.962 
16.168 

1.790 

30.358 
44.330 
3.040 

15.717 

200 

90.748 

55.354 
41.235 

145.000 

241.589 241.589 
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10 Revisionsprotokollat for Foreningen "Initiativgruppen Gaderummet" 

Indledning 

Jeg har afsluttet revisionen af instrtutionens årsregnskab 2003, udvisende et underskud på 297.982 kr. og et 
kapitalunderskud på 90.748 kr. 

Revisionen er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Revisionen har blandt andet omfattet 
sammenholdelse af bilagsmaterialet med bogføringen i et efter mit skøn passende omfang. Ved gennemgangen 
af balancen har jeg overbevist mig om aktivernes tilhørsforhold til foreningen og vurderet deres værdiansættelse, 
ligesom jeg har påset, at gældsposter og forpligtelser i øvrigt, der mig bekendt påhviler foreningen, er kommet 
rigtigt til udtryk i regnskabet. 

Jeg henviser i øvrigt til de i regnskabet anførte tekster og specifikationer. 

Jeg har forsynet regnskabet med følgende revisionspåtegning: 

"Til bestyrelsen for foreningen "Initiativgruppen Gaderummet" 

Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen "Initiativgruppen Gaderummet" for regnskabsåret 
1. Januar - 31. december 2003. 

Institutionens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en 
konklusion om årsregnskabet. 

Den udførte revision 
Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, 
at jeg tiirettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
er retvisende i alle væsentlige henseender. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af informationer, 
der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen 
til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering 
af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt 
grundlag for min konklusion. 

Konklusion 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, 
økonomiske stilling pr. 31. december 2003 samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2003. 

Lovkrævede erklæringer og oplysninger 
I henhold til bekendtgørelse nr. 745 af 21. august 2003 skal jeg oplyse, at jeg opfylder lovgivningens habilitets
bestemmelser, og at jeg under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 

Virum den 1feb~uar 2004 

\-·/L-vi.-
Fi n Nielsen -. ~ "'"' 
s tsautoriseret revisor 

FOrmr 

Tommi E. Rø n 

~&JM g-i{JJ!"ULaJ2..-
Kalle Birck-Madsen 
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Gatlerllmmet- Regnhllen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge Tfj. 35374735 
Nørrebrogade 56. Baghuset. 4.&5.sal E-maiJ: socpsyk@pos/6./ele.dk 
noo København N. www.gaderummeLdk Fax. 35374736 

Notat. Oversigt over økonomi i Gaderummet. 
Oversigten giver en åremålsbeskrivelse af samlet forbmg og fordelingen af midler til løn og til drift. 

Arstal Samlede Lønudgif- Arets 
udgifter ter Drift over/underskud 

1996 Rådgivningsgruppen Regnbuen får overdraget lokalerne til gratis psykologisk 165.966 165.966 -41026 
rådgivning af mennesker i krise og nød. 
September '96 danner rådgivningens 5 frivillige og stedets unge Initiativgrup
pen Gaderummet. Formålet er at stille lokalerne til rådighed og at kunne tage 
sig af unge, der har behov for et sled at være.. 

1997 Oktober løbes stedet over ende af forhutlede unge boligløse. 213.281 213.281 2.269 

1998 Forsøg på at finde egnede steder/sammenhænge til udslusnin.s.strander. . 423.957 423.957 -28.066 

1999 Et ungesubjekt har etableret sig: tager sig af hinanden, nye unge sluses ind, . 508.123 508.123 -85.887 
gamle unge sluses ud. 

2000 Arbejdet tilstås Satspuljemidlertil et helt projekt. Stedet får en lønformsstruktur 1.677.197 711.007 966190 53.753 
ved siden af det frivillige arbeide. 

2001 Arbejdet evalueres af etnologer. 1.632.989 826.074 806.915 70.509 

2002 Arbejdet evalueres af.Gasa. 1.433.581 654.031 779.550 19.205 

2003 FAU beslutter i marts at støtte arbejdet. I november sættes tidsfrist på til frem
skaffeise af egnet bolig til endelig godkendelse af arbejdet 

(1.600.000) (104.000 ) (560.000) 

Bemærkninger !iI/al/ene: 
• Med salspuljemidler for år 2000 og 200 I kom der lønnel arbejdskraft til arbejdet. Købenbavns Kommune (Fi\U) vedtog elterfølgende i 2002 at stølte Gaderummet 
med kLIOO.OOO om måneden som el nødbudjet, indtil det var blevet alklaret, bvad der skulle ske med arbejdet. I november ydes et yderligere engangsbeløb på 345.924 
til ekstra udgifter del sidste balvår af2003 . 

• Salspuljemidlerne for år 2000 og 200 l gjorde del muligt at etablere et egentligt eomputernelværkssystem for alle sledets brugere. Dette computersyslem bar siden 
været el af stedcts livsnerver. Efter branden i april 2003 og qua nødbudgettet bar det ikke været muligt al opdatere eller vedligeboldelse del tilstrækkeligt, s~  del er i 
dag slidl ned lil en minimal og amputeret IlIngeren. Det gælder ogs~  for det fælles kontor. Del tilgodeser ikke længere en lillredsstilJende brug, bvilket også gælder 
andre vitale funklionsområder for dagligdagen. . 

• Begge evallleringsrapporler p~peger  bebovet for markant mere arbejdskraft. Omstændigbederne i 2003 bar kun tilladt ansælteise af en psykolog mere, men del bar så 
minimeret midlerne til aktivitetsnmligheder for ungegmppens reproduktionsbetingelser, herunder vedligeholdelse af computerne. 

,~ Gaderummet har haft statsautoriseret revisor siden 1997, \ 8.12.2003 Kalle Birck·Madsen 
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Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet 

1. Indledning
 
Den afsluttende statusrapport en opsamling af erfaringer baseret på Konsulent

kompagniets løbende statusrapporter, Gaderummets skriftlige oplæg fra juni 2003
 
samt de indtryk vi har fået fra det samarbejde som har fundet sted gennem ca. to år.
 

Udgangspunktet er Familie- og arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af 11. december 
2002, som indebar en forlængelse af aftalen mellem kommunen og Konsulent
kompagniet, hvor Konsulentkompagniet skulle bistå med at få oprettet en holdbar 
juridisk konstruktion, at finde en egnet ejendom samt at bistå med at Gaderummet 
levede op til de fokuspunkter, som var opstillet af Den Politiske Følgegruppe. 

Den afsluttende statusrapport gennemgår systematisk de opstillede punkter. 

Samarbejdet mellem Konsulentkompagniet og Gaderummet har generelt fungeret 
udmærket. Der har selvsagt været kommunikationsproblemer undervejs, men de er 
alle blevet løst. Samarbejdet mellem Konsulentkompagniet og Familie- og 
arbejdsmarkedsforvaltningen, 10. kontor har ligeledes fungeret udmærket gennem 
jævnlige møder om forløbet. Det er ikke lykkedes at formidle et samarbejde mellem 
Gaderummet og forvaltningen i løbet af året. Efter oprettelsen af den selvejende 
institution og nedsættelsen af ny bestyrelse anmodede Gaderummet om møder med 
forvaltningen. Det er imidlertid først sket som følge af Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af 12.11.03, hvor forvaltningen på baggrund af 
udvalgets beslutning overtager kontakten med Gaderummet med henblik på at finde 
en egnet ejendom samt giver Gaderummet frist til indenfor en afgrænset tidsramme at 
opnå en godkendelse hos henholdsvis Københavns kommune og Civilretsdirektoratet. 

I begyndelsen af 2003 blev Gaderummets ansøgning om støtte fra Socialministeriets 
Pulje for social udsatte godkendt på de samme betingelser, som var opstillet af 
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget. 

Den efterfølgende tid blev således anvendt med det formål at få betingelserne indfriet, 
så projektet kunne igangsættes. Samlet lykkedes dette ikke i 2003. 

Gaderummet har som følge heraf i hele 2003 principielt eksisteret under samme 
begrænsede fysiske, økonomiske og faglige betingelser som i 2002, dog med en 
fuldtidsansættelse af en psykolog i 2003. 

Trods disse vanskelige betingelser er det vort opfattelse at Gaderummet har bestræbt 
sig på at leve op til de betingelser, som udvalget afstak i december 2002. Når det ikke 
er lykkedes for Gaderummet endnu at leve op til betingelserne skyldes det i helt 
overvejende grad at det ikke har været muligt for Gaderummet at finde en velegnet 
ejendom indenfor de af kommunen fastsatte økonomiske rammer. De begrænsede 
økonomiske midler som følge af det fastsatte nødbudget fra 2002 og de 
utilfredsstillende (og ulovlige) lokaler har begrænset Gaderummets mulighederfor at få 
fast ansatte medarbejdere, dog er der ansat en psykolog på fuld tid i 2003. 



Branden i april måned, hvor den øverste etage blev udbrændt vanskeliggjorde 
yderligere Gaderummets arbejdsmuligheder, fordi overnatningsmuligheden blev 
indskrænket og dette havde yderligere en negativ indflydelse på anvendelsen af 
lokalerne til værestedsformål, fordi f1ere'unge overnattede i disse lokaler. 

Når man tager vilkårene i betragtning er det vort indtryk fra den løbende kontakt at 
Gaderummet har været i stand til at udføre et arbejde til gavn for de unge, som har 
behov for Gaderummets tilbud. Med de eksisterende materielle ressourcer er det trods 
alt lykkedes at opretholde kontakt, rådgive og bistå unge med store personlige, sociale 
og psykiske vanskeligheder. Det er i denne sammenhæng et flot arbejde som har 
været udført. 

2. Økonomi 
I 2002 havde Gaderummet et nødbudget på kr. 100.000 månedligt. Beløbet er udtryk 
for det maximate beløb, som den daværende Politiske Følgegruppe kunne godkende. I 
2002 supplerede Gaderummet med egne midler fra forskellige offentlige og private 
kilder. 

I 2003 lykkedes det ikke for Gaderummet at opnå økonomisk støtte fra anden side i 
samme omfang, efter at Socialministeriet havde godkendt ansøgningen om økonomisk 
støtte, hvilket har som konsekvens at Gaderummets økonomiske grundlag alene er 
det af Den Politiske Følgegruppe fastsatte nødbudget. 

I begyndelsen af 2003 ansatte Gaderummet yderligere en psykolog på fuld tid som 
erstatning for en Y>tids socialrådgiver. Lønnen skulle kunne dækkes af nødbudgettet 
samt en bevilling fra Helsefonden. På grund af branden i april og vilkår j bevillingen 
viste det sig ikke at være muligt. Dertil kom at Gaderummets økonomi blev forværret af 
de manglende eksterne midler. 

Fra maj og frem til udvalgets beslutning I november fyldte de økonomiske problemer af 
gode grunde meget i billedet, fordi Gaderummet ikke var I stand til at betale for skat, 
feriepenge, pension m.v. Det blev først løst i november i form af en engangsbevilling 
vedr. 2003. 

Efterfølgende har det vist sig at beslutningen fra november ikke betyder at 
Gaderummet kan oppebære et forhøjet nødbudget som tiltrådt for 2003, da dette ikke 
eksplicit er besluttet af Familie- og arbejdsmarkedsudvalget. Det er lidt uforståeligt at 
en udvalgsbeslutning fra november 2003 om at forsætte med økonomisk støtte tit 
Gaderummet ikke betyder at det bliver på det fra november anerkendte niveau, men på 
det oprindelige niveau for nødbudgettet fra 2002. Differencen på 45.000 kr, månedligt 
mellem det oprindelige nødbudget op det sidst godkendte niveau for 2003 betyder 
antageligt at Gaderummet ikke kan opretholde det nuværende personaleniveau og 
dermed det nuværende arbejde 
i forhold til de unge. 



Det skal fremhæves at den økonomiske administration og kontakt mellem Gaderummet 
og Konsufentkompagniet herom har fungeret rimeligt, selvom der har været skiftende 
bogholdere og problemer som følge af den manglende likviditet i andet halvår 2003. 
Forskellige spørgsmål omkring ansættelsesforhold m.v. har været drøftet løbende med 
Gaderummet. 

Gaderummet bør måske overveje at indgå en aftale med en almen forening eller anden 
part om den økonomiske administration af Gaderummet, så den daglige leder kan 
bruge mindre tid på denne opgave og dermed mere tid på den faglige ledelse. 

3. Juridisk holdbar konstruktion 
Gaderummet vedtog i maj 2003 som følge af kommunens krav om enjuridisk holdbar 
konstruktion at oprette Gaderummet som en selvejende institution, og valgte 
efterfølgende en bestyrelse, som består af repræsentanter fra de forskellige interesser. 
Gaderummet har haft vanskeligheder med at få besat de tre poster i bestyrelsen, som 
repræsenterer uafhængige faglige interesser. 

Gaderummet har siden beslutningen afventet kommunens stillingtagen. Kommunen 
har på sin side afventet Civilretsdirektoratets godkendelse af Gaderummets vedtægter. 
Civilretsdirektoratet afventer for sit vedkommende kommunens godkendelse af 
Gaderummet før direktoratet kan godkende vedtægterne. En slags gordisk knude, som 
kommunen og Gaderummet nu skal løse. 

4. Ejendom 
Gennem hele året har Gaderummet forsøgt at fremskaffe en velegnet ejendom. 
Gaderummet havde i starten vanskeligheder med at forstå de økonomiske betingelser, 
som kommunen er underkastet, og som fastsætter loftet for huslejeniveauet, som skal 
svare til det i projektansøgningen angivne. 'Der var ejendomme inde i billedet som 
netop ikke levede op til de økonomiske forudsætninger, hvilket skabte nogle 
frustrationer hos Gaderummet. 

Det har vist sig særdeles vanskeligt at finde en ejendom, som kunne rumme alle 
Gaderummets tre funktioner, især overnatningsfunktionen. Mange ejere eller 
ejendomsadministratorer er ikke interesseret i at leje ud til formål som Gaderummets. 
"Not in my backyard-syndromet" dukkede også med mellemrum op i denne forbindelse. 

Konsulentkompagniet har gennem året anvendt megen tid på at søge efter egnede 
ejendomme gennem løbende, systematisk kontakt til ejendomsmarkedets 
interessenter. 

Det lykkedes imidlertid i december måned for Gaderummet at finde en ejer som ville 
udleje sin ejendom.. Ejendommen på 0rnevej 18, st. og 1. sal er på ca. 1.600 m2. 
Huslejen er indenfor rammerne af det fastsatte huslejeniveau, men det efterfølgende 
problem er hvordan Gaderummet kan få finansieret ombygning m.v. indenfor den 
afsatte ramme på 1 mio.kr. til dette formål. 



Det beror på det konkrete projekts økonomiske omfang og på om istandsættelsen kan 
finansieres indenfor huslejebudgettets rammer, f.eks. i fOml af lånefinansiering. 

5. Samarbejde med psykiatrien 
Såvel kommunen som Gaderummet har været interesseret i at opnå et samarbejde 
med det psykiatriske system om de unge som har psykiske problemer eller sygdomme. 
Kommunens beslutning om at afsætte ekstra 100.000 kr. til det formål har indebåret at 
Gaderummet har drøftet mulighederne med psykiateren Henrik Rindom fra Hvidovre 
Hospital. 

På den baggrund er der fremsendt forslag til aftale mellem Gaderummet og Hvidovre 
Hospital til hospitalets direktion. Aftalen omfatter faste månedlige møder, mulighed for 
akut bistand, deltagelse i arbejdet efter behov samt muligheden for at trække på hele 
indlæggelsesafsnittet. 

6. Handleplaner 
Gaderummet har dels arbejdet sammen med de kommunale lokalcentre om 
individuelle handleplaner, dels har Gaderummet arbejdet med de unge, som har behov 
herfor, om mere individuelle (be)handlingsplaner om indsatsen i Gaderummet og de 
unges egen indsats i forhold til egen situation. 
Det systematiske arbejde med handJeplaner har selvsagt lidt under de vanskelige vilkår 
på stedet, ikke mindst efter branden. 

Handleplaner er et anvendeligt redskab i arbejdet, men mere centralt er det efter vor 
opfattelse at Gaderummet får mulighed for forsat at kunne videreudvikle sin ikke
institutionelle praksis, som er baseret på de unges involvering og ansvar for 
Gaderummet gennem åbenhed, ligeværdighed og gensidig respekt. Det er en svær 
proces at arbejde med, men vi har det indtryk fra vor gang i Gaderummet at det 
fungerer. 

Handleplaner er i Gaderummets forståelse, når man griber ind i den unges "væren" på 
stedet, som indebærer at man udreder den unges sociale situation, herunder tager 
kontakt til relevante myndigheder. Hermed "handler" man med den unges situation og 
der er planer og aftaler, som der følges op på. 

Det har desværre ikke på grund af de mere påtrængende materielle og fonnelle 
problemer i 2003 været muligt for os at få tid til en egentlig dialog med Gaderummet 
om hvordan denne praksis kan implementeres i praksis i nye rammer og under mere 
formelle aftalefonner. Vi har kun berørt disse emner perifert. 

7. Fast personale 
Det har fra starten været et kommunalt ønske at få flere fastansatte medarbejdere. De 
begrænsede økonomiske midler har hindret dette. Det er dog lykkedes at få yderligere 
en fuldtids ansat psykolog. Dette har været til stor gavn for Gaderummet. 



Gaderummet har endvidere tilstræbt at få mere faste medarbejdere tilknyttet, både til 
bogholderfunktionen og køkkenet med hver 20 timer ugentligt. Ligesom man har 
tilstræbt at få tilknyttet studenter som timelønnede med mindst 10 timer ugentligt. 

Både økonomien og de fysiske rammer har vanskeliggjort en yderligere ansættelse af 
faste medarlbejdere, fordi man ikke kan leve op til sædvanlige krav om forhold for 
fastansat personale. 

Når personalesituationen skal drøftes i forbindelse med det kommende nye hus, så vil vi fremhæve at vi 
tror at det har betydning for Gaderummet, at man opretholder en balance mellem faste medarbejdere og 
timelønnede studenter. Det er vort indtryk at brugen af studenter giver at aktivt, smittende indsiag i 
Gaderummet, som har betydning for livet i Gaderummet, og dermed har en positiv betydning for de 
unge, som kommer i huset, frem for at man alene møder fastansatte, professionelle medarbejdere, og 
de har vist sig særligt egnede i forhold til at knytte dem til brugerne som en art konsulenter, der handler 
og fremmer med deres sag på forskellige niveauer. 

Det skal ses i sammenhæng med hvordan man kan opretholde de tre funktioner 
rådgivning, værested og bofunktion under samme tag. 

8. Misbrugsproblematikken 
Gaderummet forholder sig klart og aktivt til misbrugsproblematikken. På den ene side 
afvises brug og brugere af hårde stoffer i Gaderummet. På den anden side er der 
alkoholforbud fra søndag aften til fredag aften. Hash er uafklaret og sidestilles i praksis 
med alkoholindtagelse. Der arbejdes individuelt med unge, som misbruger alkohol eller 
hash. Gaderummet accepterer hash som en del af de unges livsførelse, så de unge 
nægtes ikke adgang til Gaderummet, fordi de anvender hash. Gaderummets holdning 
til hash kan indebære et modsætnings-forhold til kommunen. 

9. Ledelsesmæssig pluralisme, reel brugerindflydelse og åbenhed om 
beslutninger. 

Udover betydningen af valg af en bestyrelse med medarbejderrepræsentation og 
brugerepræsentation, så har ansættelse af yderligere en fast medarbejder medført en 
ledelsesmæssig pluralisme. Delegering af opgaver til medarbejdere og brugere en
 
almindelig og nødvendig arbejdsform i Gaderummet.
 

Der er efter vor opfattelse tydeligt at brugerne har mere reel indflydelse i Gaderummet 
end i de fleste botilbud for socialt udsatte, som vi kender. Der er en åben dialog og 
kommunikation mellem brugere og medarlbejdere. Møderne er åbne for alle, og en del 
brugere er tilbagevendende deltagere i møderne. Ligesom den enkelte bruger søges 
inddraget i det daglige arbejde i Gaderummet. 

Det er ligeså klart at en deJ brugere ikke deltager i mere formelle møder, men mange 
følger med i forløbet. Vi har i løbet af de to år observeret at enkelte brugere er skiftet 
fra en meget passiv til en mere aktiv rolle. 



Vi har ikke haft tid til en egentlig drøftelse af begrebet ledelsesmæssig pluralisme og 
reel brugerindflydelse med Gaderummet i 2003, så vi baserer synspunkter på vore 
indtryk og observationer. 

10. Rutiner om målopsætning og dokumentation af arbejdet 
Gaderummet er interesseret i arbejde med målformulering og dokumentation på flere 
niveauer, og har taget initiativ til en systematisk registrering af indsats og mulig effekt 
heraf gennem oprettelse af en database over samtlige brugere af Gaderummet. 

Det er et større arbejde, som ikke er afsluttet, men som vil kunne anvendes i fremtiden 
som dokumentation af indsatsen. 

Det er ikke lykkedes i 2003 at få den nuværende indsats på området yderligere belyst 
på grund af manglende tid. 

11. Konklusion
 
Konsulentkompagniets konklusion er at Gaderummet ved udgangen af 2003 har
 

•	 Etableret Gaderummet som selvejende institution 
•	 Fremskaffet en ejendom, hvis husleje ligger indenfor den fastsatte 

økonomiske ramme 
•	 Fået stedet til at fungere til gavn for brugerne trods begrænsede 

materielle (økonomiske, fysiske og medarbejdere) ressourcer 
•	 Udarbejdet forslag til aftale med Psykiatriske afdeling på Hvidovre 

hospital 
•	 øget antallet af faste medarbejdere 
•	 Sandsynliggjort at Gaderummets rummer en pluralistisk ledelse, har 

reel brugerindflydelse og har en åben beslutningsproces 
•	 Har påbegyndt arbejdet med individuelle planer, herunder handleplaner 

sammen med lokalcentrene 
•	 Har påbegyndt arbejdet med målformulering og dokumentation af 

indsatsen 

Som helhed skønner vi derfor at Gaderummet, når rammerne og vilkårene tages 
betragtning, i overvejende grad har levet op til de krav som Familie- og 
arbejdsmarkedsudvalget stillede i december 2002. 

Espergærde, den 20. januar 2004 

Bjørn Christensen/Merete Dobusz 
Konsulentkompagniet 
Højvangen 13 
3060 Espergærde 



Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
10. December 2003 

Tids- og handleplan for Gaderummet 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er forkortet til FAF. Når der står Gaderummet menes 
der Gaderummets bestyrelse. KK står for Konsu!entkompagniet. 

November 2003 
IHvad gøres IHvem gør Udført senest 
I Tids- og handleplan 'FAF Inden l. møde med 

bestyrelse
 
Oversigt· politiske fokuspunkter FAF 25. nov. 2003
 
Beskrivelse afboligbehov jf. satspuljeansøgning til FAF 17,nov.2003
 
byggekontor
 
Kopi af bekendtgørelse vedr. godkendelse sendes FAF 25. nov. 2003
 
til Gaderummet
 I 
Kopi af indstilling om tilsyn på det psykiatriske FAF Il. møde 
område udleveres 
Overføre 345.945 kr. til Gaderummet FAFviaKK 1. dec. 2003 ~ 
Mødeindkaldelse til bestyrelsen FAF 25. nov. 2003 I 

December 2003 
Hvad !!øres Hvem!!ør Udført senest
 
Overordnet aftale med H.S. om psykiatrikonsulent FAF IS. dec. 2003
 
Sende sidste vedtægter til FAF Gaderummet 31. dec. 2003
 
Opgørelse af fraflytningsudgifter Gaderummet 31. dec. 2003
 
Udkast til samarbejdsaftale omkring tilsynsaftale IFAF 31. dec. 2003
 

Januar 2004 
IHvad gøres Udført senest lWl;mgør
FAF tilbagemelding på vedtægter liS. jan. 2004
 
Konkret aftale med Embedslægeinstitutionen FAF -ps. jan. 2004
 
~pUcring det sundhedsfaglige tilsyn
 
Konkret aftale med H.S. om~kiatrikonsulent Gaderummet 15. jan. 2004
 
Godkendelse som opholdssted FAF l. feb. 2004
 

Februar 2004
 
Hvad gøres Udført senest 

--,
 

-=rEfter godkendelse som opholdsted sendes Gaderummet 15. februar 2004 
vedtægter samt tilsynsaftale til Civilretsdirektoratet 
Regnskabsaflæggelse for 2003 Gaderummet og 15. februar 2004 

KK 



Handleplan i forhold til ny bolig 

IHvad l!øres I Hvem l:ør Udført senest 
--~ 

Ny bolig fmdes FAF/Gadennnmet 15. jan. 2004 
Godkendelse fra div. myndigheder Gaderummet l. feb. 2004 
Evt. nabohøring FAF l. feb. 2004 
Godkendelse afhuslejekontrakt vedr. deponering FAF 1. feb. 2004 
m.v. 

I Istandsættelsesbudget I Gaderummet Eget forhold 



Gaderummet- Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge TI{. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sal E-mai!: socpsyk@post6.tele.dk 
2200 København N. www.gaderummet.dk Fax. 35374736 

Misbrugs/behandlingspolitik for Gaderummet·Regnbuen 

l.	 Institutionen arbejder aktivt for at imødegå hash- og alkoholmisbrug hos institutionens bru

gere. 

2.	 Hvis der kommer stofafuængige til institutionen, vil disse blive henvist til afvænning på re

levante behandlingssteder. 

3.	 Stofsælgere vil blive bortvist. 

4.	 Misbrugspolitikken drøftes med den enkelte bruger ved modtagelsen og vil løbende blive 

drøftet på brugermøder, for at fastholde en høj bevidsthed om stedets stoffrihed som mål

sætning og politik. Og der kan være tale om bortvisning, når de pædagogiske muligheder er 

udtømte. 

5.	 Misbrugspolitikken implementeres i samarbejde med misbrugseksperten Henrik Rindom, li

gesom der i den pædagogiske proces sker anvendelse af den til institutionen tilknyttede psy

kiatriske konsulent. 

Gaderummet-Regnbuen vi Misbrugselrspert, overlæge Hvidovre Hospital 

Formand/ar bestyrelsen Psykiater Henrik Rindom 

Mag.art. Ole Henrilrsen 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk


Udkast 5. jan. 2004 

AFTALE OM SOCIALFAGLIGT TILSYN.
 

mellem
 
Gaderummets bestyrelse
 

og
 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
 

l.	 Fonnålet med at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indføre tilsynsforpligtigelsen er 
overordnet at sikre, at Gaderummet lever op til standarder for god behandling af brugerne 
samt at botilbuddet efterlever gældende forskrifter og praksis for god forvaltning og 
lovgivning. 

2.	 Mere konkret har det fonnaliserede socialfaglige tilsyn det formål at påse, at de unge, som 
Gaderumrnet er i kontakt med, får den hjælp, som de har ret til efter loven og de 
beslutninger, som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har truffet. Det er endvidere 
fonnålet at påse, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig, økonomisk og 
organisatorisk forsvarlig måde samt at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre 
problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 

3.	 Det socialfaglige tilsyn træder i kraft, når Gaderummet har etableret sig i nye lokaler, og er 
godkendt som opholdsted for voksne jf. Servicelovens § 91 jf. § 94a. Tilsynet skal sikre, at 
forudsætningerne for den givne godkendelse Gaderummet forsat er tilstede. 

4.	 Tilsynet vil herefter blive udført med udgangspunkt i de samme principper, som Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet skal gælde for det socialfaglige tilsyn med botilbud 
og dagtilbud inden for psykisk syge og handicapområdet. 

»	 Tilsynet vil blive udført af medarbejdere ved kontoret for handicappede og psykisk syge 
ved anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. 

» Der afholdes 2 uanmeldte tilsynsbesøg hvert år. 
» I det enkelte tilsynsbesøg deltager 2 - 3 medarbejdere fra forvaltningen. 
» Medarbejderne gennemgår og vurderer de forskellige elementer der har betydning for 

tilbuddets socialfaglige indhold (herunder bl.a. de fysiske rammer, brugersammensætning 
og målsætning, dagligdagen i tilbuddet, brugerindflydeisen, brugerens trivsel, evt. 
magtanvendelse, personalet og det psykiske arbejdsmiljø). Til støtte for gennemgangen 
benytter tilsynet en fortrykt manual (vedlægges). 

» Tilsynsbesøget fonner sig som en mundtlig dialog med ledelsen af tilbuddet, en eller flere 
medarbejdere og ikke mindst vigtigt med en eller flere brugere, og hvis det er praktisk 
muligt også med repræsentanter for de pårørende. Samtalen med brugere og pårørende 
foregår uden at personalet er til stede, og der lægges i det hele taget meget vægt på 
dialogen med brugerne. Tilsynet bevæger sig under tilsynsbesøget rundt på stedet og 
foretager herunder en besigtigelse og vurdering af stedets fysiske rammer. 



»	 Selve besøget strækker sig typisk over tre til fire timer. 
» Efterfølgende udarbejdes en rapport, hvor der er mulighed for at give en gradueret
 

tilbagemelding for hver af de elementer, som vurderes. Gradueringen går fra "ingen
 
bemærkninger", over "råd og vejledning", "henstilling" og som den alvorligste
 
tilbagemelding et "påbud".
 

» Rapporten sendes herefter til tilbuddet, og såfremt tilsynsbesøget har givet anledning til 
henstillinger eller påbud anmodes om en plan for, hvordan de forhold, som har givet 
anledning til bemærkningerne, kan afhjælpes. 

» Såfremt tilbuddet ikke giver en tilfredsstillende tilbagemelding om de forhold, der har 
givet anledning til bemærkninger eller kritik, undergives tilbuddet et "skærpet tilsyn" med 
hyppigere tilsynsbesøg og vedvarende opfølgning afde forhold, som har givet anledning 
til kritik. 

5.	 Ovenstående er beskrevet et aktivt opsøgende tilsyn, som suppleres med div. skriftligt 
materiale fra Gaderummets bestyrelse, eksempelvis udviklingsplaner og årsberetninger som 
løbende sendes til forvaltningen. Endvidere kan forvaltningen udbede sig skriftlig 
dokumentation samt beskrivelser. 

6.	 Der tages med ovennævnte beskrivelse forbehold over for evt. fremtidige generelle 
ændringer i tilrettelæggelsen af de socialfaglige tilsyn. 

7.	 Det socialfaglige tilsyn suppleres med et sundhedsfagligt tilsyn, som der indgås en særlig 
aftale med embedslægeinstitutionen om. Det sundhedsfaglige tilsyn foretages altid 
uanmeldt. 

8.	 Nærværende aftale er underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf hver part har et eksemplar. 

lCøbenbavn,den / 2004 lCøbenhavn, den / 2004 
Gaderumrnets Bestyrelse Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
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Plan for et beredskab i forhold til de nuværende beboere af 
Gaderummet, hvis stedet må lukke. 

Et effektivt beredskab skal kunne tilbyde løsning af flere forskel1ige typer problemer i forhold 
til den enkelte unge som følge af en eventuel lukning af Gaderummet. 

Dct skal ske i direkte kontakt med den enkelte unge, med udstrakt hensyntagen til den enkelte 
unges særlige problematik og ønsker, med nuanceret brug af de særlige muligheder som 
kommunen råder over og med brug af fagpersoner med særlige forudsætninger for at etablere 
en dialog med de unge der bor i Gaderurnmet. 

Forvaltningen etablerer derfor et beredskab i form af et team bestående af 3 personer, som skal 
tilbyde den enkelte unge: 
~ En konkret løsning på det akutte hjeinløshedsproblem, herunder gennem tilbud om plads på 

et herberg el1er plads på et botræningstilbud for psykisk syge. 
~ "Et sted at opholde sig" fx Natcafeen på Sundholm. 
~ Behandling for misbrugsproblemer fx gennem Kirkens Korshærs Ungdomsklubs ambulante 

hashbel1andlingstilbud. 
~ Psykiatrisk behandling/rådgivning, samt etablering afkontakt til det psykiatriske' 

behandlingssystem. 
~	 Socialrådgivning, med henblik på at løse al1e konkret problemer indenfor servigelovens 

rammer, samt tilbyder at " berede vejen" til det enkelte lokalcenterl kommune for at ilt lagt 
en konkret handleplan på kort og på langt sigt. 

Teamet rar base i lokalområdet, men arbejder i øvrigt opsøgende i forhold til den enkelte unge 
efter behov. j)e unge informeres om tilbudet når det er aktuelt. 

Konkret består teamet af følgende personer: 
l.	 En erfaren gadeplansmedarbejder fra Indre Nørrebro, som har fungeret som kontaktperson 

til Gaderumrnet. Denne medarbejder har det generelle "serVicelovsansvar" samt ansvaret 
for etablering af kontakt til relevante sociale myndigheder. Denne medarbejder fungerer 
samtidig som koordinator for teamet. 

2.	 En medarbejder som er koordinator for det opsøgende gadeplansarbejde ove1for hjemløse i 
København. Denne medarbejder har ansvaret for, at de ung kan tilbydes akut overnatning på 
relevante herberger samt for etablering afkonneks til misbrugsbehandlingssystemet. 

3.	 En psykiater tilknyttet Opusprojektet. Denne medarbejder har ansvaret for at de unge kan 
tilbydes psykiatrisk rådgivningIbehandling og/eller etablering af kontakt til det psykiatriske! 
socialpsykiatriske behandlingssystem. 

Forvaltningen etablerer en baggrundsgruppe for teamet bestående af forvaltningschefen for 
lokaleentret Indre Nørrebro bydel (eller den han udpeger hertil) samt en 
forvaltningsmedaI1Jejder fra hver af de relevante fagkontorer. Denne gruppe skal sikre at teamet 
har de nødvendige handlemuligheder. 
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Erfaringeme fra lignende situationer peger på, at man må regne med, at de unge i første omgang 
vil være afvisende overfor de tilbud som teamet kommer med. 

Erfaringerne viser ogsfl, at der er gode nmligheder for, at de unge" i anden omgang" vil være 
mere indstillet på at lytte, såfremt tilbudene er troværdige og realistiske. 

Teamet etableres derfor for et '!z år, hvorefter der samles op på e1"faringerne. 



Gaderummet - Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge Tlf. 35374735 
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Vedrørende statusrapport til Socialministeriet. 

Det skal først bemærkes, ifm. besvarelsen af punkt l om "Baggrund og problem", at vores arbejde
 

består af tre dele/funktioner: psykologisk rådgivning, værested og botilbud, altså at være et døgn


åbent værested med en bo- og rådgivningsfunktion, og ikke kun "være- og bosted", som beskrevet i
 

statusrapporten.
 

Adskillige steder står der i statusrapporten, at projektet Gaderummet ikke er startet endeligt op, selv
 

om rapporten drejer sig om 2003, Jeg vil her fremhæve, at det psykologiske rådgivningsarbejde,
 

Rådgivningsgruppen Regnbuen, blev startet op i 1985, og var inspiratorisk fundament for Gade


rummets opstart i 1996. Desuden er Gaderummet-Regnbuen evalueret eksternt to gange, den ene
 

gang en evaluering bestilt af Københavns Kommune selv, samt at statusrapporten fra vores følge


gruppen gennem 2 år, Konsulentkompagniet, også var yderst positiv. Vores ansøgning til Socialmi


nisteriet hviler da også på en bestemmelse af det konkrete arbejde, der allerede udføres i de tre
 

funktioner.
 

Jeg skal dog gøre opmærksom på, at vi som selvejende institution endnu ikke er endelig godkendt
 

af Københavns Kommunes forvaltning, trods flere forsøg derpå.
 

PS. Tak for de tilsendte skrivelser vedrørende Gaderummet, herunder tilskudsbrevet. 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk


Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet 

1. Indledning 
Den afsluttende statusrapport en opsamling af erfaringer baseret på Konsulent
kompagniets løbende statusrapporter, Gaderummets skriftlige oplæg fra juni 2003 
samt de indtryk vi har fået fra det samarbejde som har fundet sted gennem ca. to år. 

Udgangspunktet er Familie- og arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af 11. december 
2002, som indebar en forlængelse af aftalen mellem kommunen og Konsulent
kompagniet, hvor Konsulentkompagniet skulle bistå med at få oprettet en holdbar 
juridisk konstruktion, at finde en egnet ejendom samt at bistå med at Gaderummet 
levede op til de fokuspunkter, som var opstillet af Den Politiske Følgegruppe. 

Den afsluttende statusrapport gennemgår systematisk de opstillede punkter. 

Samarbejdet mellem Konsulentkompagniet og Gaderummet har generelt fungeret 
udmærket. Der har selvsagt været kommunikationsproblemer undervejs, men de er 
alle blevet løst. Samarbejdet mellem Konsulentkompagniet og Familie- og 
arbejdsmarkedsforvaltningen, 10. kontor har ligeledes fungeret udmærket gennem 
jævnlige møder om forløbet. Det er ikke lykkedes at formidle et samarbejde mellem 
Gaderummet og forvaltningen i løbet af året. Det er først sket som følge af Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af 12.11.03, hvor forvaltningen på baggrund af 
udvalgets beslutning overtager kontakten med Gaderummet med henblik på at finde en 
egnet ejendom samt giver Gaderummet frist til indenfor en afgrænset tidsramme at 
opnå en godkendelse hos henholdsvis Københavns kommune og Civilretsdirektoratet. 

I begyndelsen af 2003 blev Gaderummets ansøgning om støtte fra Socialministeriets 
Pulje for social udsatte godkendt på de samme betingelser, som var opstillet af 
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget. 

Den efterfølgende tid blev således anvendt med det formål at få betingelserne indfriet, 
så projektet kunne igangsættes. Samlet lykkedes dette ikke i 2003. 

I -. 

Gaderummet har som følge heraf i hele 2003 principielt eksisteret under samme 
begrænsede fysiske, økonomiske og faglige betingelser som i 2002. 

Trods disse vanskelige betingelser er det vort opfattelse at Gaderummet har bestræbt 
sig på at leve op til de betingelser, som udvalget afstak i december 2002. Når det ikke 
er lykkedes for Gaderummet endnu at leve op til betingelserne skyldes det i helt 
overvejende grad at det ikke har været muligt for gaderummet at finde en velegnet 
ejendom indenfor de af kommunen fastsatte økonomiske rammer. De utilfredsstillende 
(og ulovlige) lokaler har begrænset Gaderummets muligheder for at få fast ansatte 
medarbejdere. Ligesom de begrænsede økonomiske midler som følge af det fastsatte 
nødbudget fra 2002 ligeledes forhindrede dette. 

Branden i april måned, hvor den øverste etage blev udbrændt vanskeliggjorde 
yderligere Gaderummets arbejdsmuligheder, fordi overnatningsmuligheden blev 
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indskrænket og dette havde yderligere en negativ indflydelse på anvendelsen af 
lokalerne til værestedsformål, fordi flere unge overnattede i disse lokaler. 

Når man tager vilkårene i betragtning er det vort indtryk fra den løbende kontakt at 
Gaderummet har været i stand til at udføre et arbejde til gavn for de unge, som har 
behov for Gaderummets tilbud. Med de eksisterende materielle ressourcer er det trods 
alt lykkedes at opretholde kontakt, rådgive og bistå unge med store personlige, sociale 
og psykiske vanskeligheder. Det er et flot arbejde som har været udført. 

2. Økonomi 
I 2002 havde Gaderummet et nødbudget på kr. 100.000 månedligt. Beløbet er udtryk 
for det maximale beløb, som den daværende Politiske Følgegruppe kunne lægge 
politisk ryg til. I 2002 supplerede Gaderummet med egne midler fra forskellige 
offentlige og private kilder. 

I 2003 blev disse kilder udtørret, og det var indtrykket at Gaderummet, efter at 
Socialministeriet havde godkendt ansøgningen om økonomisk støtte, ikke længere 
kunne opnå tilskud fra andre kilder som tidligere. 

I begyndelsen af 2003 ansatte Gaderummet yderligere en psykolog på fuld tid som 
erstatning for en Y2tids socialrådgiver. Lønnen skulle kunne dækkes af nødbudgettet 
samt en bevilling fra Helsefonden. På grund af branden i april og vilkår i bevillingen 
viste det sig ikke at være muligt. Dertil kom at Gaderummets økonomi blev forværret af 
de manglende eksterne midler. 

Fra maj og frem til udvalgets beslutning i november fyldte de økonomiske problemer af 
gode grunde meget i billedet, fordi Gaderummet ikke var i stand til at betale for skat, 
feriepenge, pension m.v. Det blev først løst i november i form af en engangsbevilling 
vedr. 2003. 

Efterfølgende har det vist sig at beslutningen fra november ikke betyder at 
Gaderummet kan oppebære et forhøjet nødbudget som tiltrådt for 2003, da dette ikke 
eksplicit er besluttet af Familie- og arbejdsmarkedsudvalget. Det er lidt uforståeligt at 
en udvalgsbeslutning fra november 2003 om at forsætte med økonomisk støtte til 
Gaderummet ikke betyder at det bliver på det fra november anerkendte niveau, men på 
det oprindelige niveau for nødbudgettet fra 2002. Differencen på 45.000 kr, månedligt 
mellem det oprindelige nødbudget op det sidst godkendte niveau for 2003 betyder 
antageligt at Gaderummet ikke kan opretholde det nuværende personaleniveau og 
dermed det nuværende arbejde i forhold til de unge. 

Det skal fremhæves at den økonomiske administration og kontakt mellem Gaderummet 
og Konsulentkompagniet herom har fungeret godt. 

Gaderummet bør måske overveje at indgå en aftale med en almen forening eller anden 
part om den økonomiske administration af Gaderummet, så den daglige leder kan 
bruge mindre tid på denne opgave og dermed mere tid på den faglige ledelse. 
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3. Juridisk holdbar konstruktion 
Gaderummet vedtog i maj 2003 som følge af kommunens krav om en juridisk holdbar 
konstruktion at oprette Gadrummet som en selvejende institution, og valgte 
efterfølgende en bestyrelse, som bestod af repræsentanter fra de forskellige interesser. 

Gaderummet har siden beslutningen afventet kommunens stillingtagen. Kommunen 
har på sin side afventet Civilretsdirektoratets godkendelse af Gaderummets vedtægter. 
Civilretsdirektoratet afventer for sit vedkommende kommunens godkendelse af 
Gaderummet før direktoratet kan godkende vedtægterne. En slags gordisk knude, som 
kommunen og Gaderummet nu skal løse. 

4. Ejendom 
Gennem hele året har Gaderummet forsøgt at fremskaffe en velegnet ejendom. Der 
var; starten vanskeligheder med at forstå de økonomiske betingelser, som kommunen 
er underkastet, som fastlægger loftet for huslejeniveauet, som skal svare til det i 
projektansøgningen angivne. Der var ejendomme inde i billedet som ikke levede op til 
de økonomiske konditioner. 

Det har vist sig særdeles vanskeligt at finde en ejendom, som kunne rumme alle 
Gaderummets tre funktioner, især overnatningsfunktionen. Mange ejere eller 
ejendomsadministratorer er ikke interesseret i at leje ud til formål som Gaderummets. 
Not in my backyard. 

Konsulentkompagniet har gennem året kontinuerligt søgt at finde egnede ejendomme 
gennem løbende, systematisk kontakt til ejendomsmarkedets interessenter. 

Det lykkedes imidlertid i december måned for Gaderummet at overbevise en ejer om at 
Gaderummet var værd at udleje til. Ejendommen på ørnevej er indenfor rammerne af 
den fastsatte husleje, men det efterfølgende problem er hvordan Gaderummet kan få 
finansieret ombygning m.v. indenfor den afsatte ramme på 1 mio.kr. til dette formål. 

Det beror på det konkrete projekts økonomiske omfang og på om istandsættelsen kan 
finansieres indenfor huslejebudgettets rammer, f.eks. i form af lånefinansiering. 

5. Samarbejde med psykiatrien 
Såvel kommunen som Gaderummet har været interesseret i at opnå et samarbejde 
med det psykiatriske system om de unge som har psykiske problemer eller sygdomme. 
Kommunens beslutning om at afsætte ekstra 100.000 kr. til det formål har indebåret at 
Gaderummet har drøftet mulighederne med psykiateren Henrik Rindom fra Hvidovre 
Hospital. På den baggrund er der fremsendt forslag til aftale mellem Gaderummet og 
Hvidovre Hospital til hospitalets direktion. 

6. Handleplaner 
Gaderummet har dels arbejdet sammen med de kommunale lokalcentre om 
individuelle handleplaner, dels har Gaderummet arbejdet med de unge, som har behov 
herfor, om mere individuelle (be)handlingsplaner om indsatsen i gaderummet og de 
unges egen indsats i forhold til egen situation. Det systematiske arbejde med 
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handleplaner har selvsagt lidt under de vanskelige vilkår på stedet, ikke mindst efter 
branden. 

Handleplaner er et anvendeligt redskab i arbejdet, men mere centralt er det efter vor 
opfattelse at Gaderummet får mulighed for forsat at kunne videreudvikle sin ikke
institutionelle praksis, som er baseret på de unges involvering og ansvar for 
Gaderummet gennem åbenhed, ligeværdighed og gensidig respekt. Det er en svær 
proces at arbejde med, men vi har det indtryk fra vor gang i Gaderummet at det 
fungerer. 

Det har desværre ikke på grund af de mere påtrængende materielle og formelle 
problemer i 2003 været muligt for os at få tid til en egentlig dialog med Gaderummet 
om hvordan denne praksis kan implementeres i praksis i nye rammer og under mere 
formelle aftaleformer. Vi har kun berørt disse emner perifert. 

7. Fast personale 
Det har fra starten været et kommunalt ønske at få flere fastansatte medarbejdere. De 
begrænsede økonomiske midler har hindret dette. Det er dog lykkedes at få yderligere 
en fuldtids ansat psykolog. Dette har været til stor gavn for Gaderummet. 

Gaderummet har endvidere tilstræbt at få mere faste medarbejdere tilknyttet, både til 
bogholderfunktionen og køkkenet med hver 20 timer ugentligt. Ligesom man har 
tilstræbt at få tilknyttet studenter som timelønnede med mindst 10 timer ugentligt. 

Både økonomien og de fysiske rammer har vanskeliggjort en yderligere ansættelse af 
faste medarbejdere, fordi man ikke kan leve op til sædvanlige krav om forhold for 
fastansat personale. 

Når personalesituationen skal drøftes i forbindelse med det kommende nye hus, så vil 
vi fremhæve at vi tror at det har betydning for Gaderummet, at man opretholder en 
balance mellem faste medarbejdere og timelønnede studenter. Det er vort indtryk at 
brugen af studenter giver at aktivt, smittende indslag i Gaderummet, som har betydning 
for livet i Gaderummet, og dermed har en positiv betydning for de unge, som kommer i 
huset, frem for at man alene møder fastansatte, professionelle medarbejdere. 

Det skal ses i sammenhæng med hvordan man kan opretholde de tre funktioner 
rådgivning, værested og bofunktion under samme tag. 

8. Misbrugsproblematikken 
Gaderummet forholder sig delvis klart til misbrugsproblematikken. På den ene side 
afvises brug og brugere af hårde stoffer i Gaderummet. På den anden side er der 
alkoholforbud fra søndag aften til fredag aften. Hash er uafklaret og sidestilles i praksis 
med alkoholindtagelse. Der arbejdes individuelt med unge, som misbruger alkohol eller 
hash. 
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9.	 Ledelsesmæssig pluralisme, reel brugerindflydelse og åbenhed om 
beslutninger. 

Udover betydningen af valg af en bestyrelse med medarbejderrepræsentation og 
brugerepræsentation, så har ansættelse af yderligere en fast medarbejder medført en 
ledelsesmæssig pluralisme. Delegering af opgaver til medarbejdere og brugere en 
almindelig og nødvendig arbejdsform i Gaderummet. 

Der er efter vor opfattelse tydeligt at brugerne har mere reel indflydelse i Gaderummet 
end i de fleste botilbud for socialt udsatte, som vi kender. Der er en åben dialog og 
kommunikation mellem brugere og medarbejdere. Møderne er åbne for alle, og en del 
brugere er tilbagevendende deltagere i møderne. Ligesom den enkelte bruger søges 
inddraget i det daglige arbejde i Gaderummet. 

Det er ligeså klart at en del brugere ikke deltager i mere formelle møder, men mange 
følger med i forløbet. Vi har i løbet af de to år observeret at enkelt brugere er skiftet fra 
en meget passiv til en mere aktiv rolle. 

Vi har ikke haft tid til en egentlig drøftelse af begrebet ledelsesmæssig pluralisme og 
reel brugerindflydelse med Gaderummet i 2003, så vi baserer synspunkter på vore 
indtryk og observationer. 

10. Rutiner om målopsætning og dokumentation af arbejdet 
Gaderummet er interesseret i arbejde med målformulering og dokumentation, og 
Har taget initiativ til en systematisk registrering af indsats og mulig effekt heraf gennem 
oprettelse af en database over samtlige brugere af Gaderummet. 

Det er et større arbejde, som ikke er afsluttet, men som vil kunne anvendes i fremtiden 
som dokumentation af indsatsen. 

Det er ikke lykkedes i 2003 at få den nuværende indsats på området yderligere belyst 
på grund af manglende tid. 

11. Konklusion 
Konsulentkompagniets konklusion er at Gaderummet ved udgangen af 2003 har 

•	 Etableret Gaderummet som selvejende institution 
•	 Fremskaffet en ejendom, hvis husleje ligger indenfor den fastsatte 

økonomiske ramme 
•	 Fået stedet til at fungere til gavn for brugerne trods begrænsede 

materielle (økonomiske, fysiske og medarbejdere) ressourcer 
•	 Udarbejdet forslag til aftale med Psykiatriske afdeling på Hvidovre 

hospital 
•	 øget antallet af faste medarbejdere 
•	 Sandsynliggjort at Gaderummets rummer en pluralistisk ledelse, har 

reel brugerindflydelse og har en åben beslutningsproces 
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•	 Har påbegyndt arbejdet med individuelle planer, herunder handleplaner 
sammen med lokalcentrene 

•	 Har påbegyndt arbejdet med målformulering og dokumentation af 
indsatsen 

Som helhed skønner vi derfor at Gaderummet i overvejende grad har levet op til de krav 
som Familie- og arbejdsmarkedsudvalget stillede i december 2002. 

Espergærde, den 18. januar 2004 

Bjørn Christensen/Merete Dobusz 
Konsulentkompagniet 
Højvangen 13 
3060 Espergærde 
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Side J af l 

Gaderummet . Regnbuen 

Fra: "Gaderummet - Regnbuen" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Til: "Unna Madsen" <UnnaMadsen@fafkk.dk> 
Sendt: 31 december 2003 18:21 
Vedhæft: Vedtægter for Gaderummet-Regnbuen Selvejende Institution (30 december 2003).doc 
Emne: Fw: Gaderummet vedtægter 

Kære Unna Madsen og Anders Kirchhoff 

Hermed vedtægter for foreningen. Eventuelle bemærkninger modtages gerne, så de kan indarbejdes inden 
mødet dB.januar 2004. 

Med venlig hilsen
 
Kalle Birck-Madsen
 

'. 

05-01-2004
 

mailto:UnnaMadsen@fafkk.dk
mailto:socpsyk@post6.tele.dk


Side 1 af 1 

Gaderummet - Regnbuen 

Fra: "Gaderummet - Regnbuen" <socpsyk@post6.tele.dk>
 
Til: "Unna Madsen" <Unna.Madsen@faf.kk.dk>
 
Sendt: 31. december 20031820
 
Vedhæft: Retableringsudg ifter. doc; Flytteudg ilter. doc
 
Emne: Fw: Gaderummet - fraflytningsudgilter
 

Kære Unna Madsen og Anders Kirchhoff 

Hermed vores overslag for fraflymingsudgifler for nærværende lejemål på Nørrebrogade 56, Baghuset 4 sal. 
Det er lavet af Kirsten Hebo, som Konsulentkompagniet har draget ind i vores sag tidligere på året. 
Overslaget angår såvel retablering af lejemiilet som flytteudgilter til nyt lejemal. 

Med venlig hilsen 
Kalle B/rck-Madsen 

05-01-2004
 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk


Side l af l 

Gaderummet - Regnbuen 

Fra: "GaderJmmet - Regnbuen" <soepsyk@post6.tele.dk> 
Til: "Unna Madsen" <Unna.Madsen@fafkkdk> 
Sendt: 31. december 2003 1819 
Vedhæft: 1 - Basiskontrakt Gaderummet.doe; Bemærkninger til lejekontrakt 0rnevej l8.doe; 

Etableringsudgifter 0rnevej.doc 
Emne: Fw: Gaderummet - nyt lejemål 

Kære Unna Madsen og Anders Kirchhoff. 

Vi har fundet et meget anvendeligt lejemål, hvor der tilsyneladende ikke er nogen knaster Huslejekontrakt 
vedhæftet, samt bemærkninger fra Kirsten Hebo. Vi skal anmode om at forvaltningen tiltræder 
huslejekontakten under hensyntagen til de forhold, som Kirsten Hebo og e1 yderligere juridisk vurdering 
fremkommer med, der selvføigelig skal indarbejdes i samarbejde med udlejer. 

Det er vigtigt for os at lejemålet ikke udlejes til anden side og forsvinder. 

Ligeledes skal vi anmode forvaltningen om at påbegynde fremskaffelse af overnatnIngstilladelse for dele af 
lejemålet ( mellem 800 og 1000 kvm) 

Selve indflytningen og omkostninger vdr. de nye lokalers indretning forventes forhandlet nærmere, nar 
lejemålet er godkendt af de rette mY1digheder. Vedhængt overslag over etableringsudgifter på 0rnevej. 

Med venlig hiisen 
Kalle Birck-Madsen 

0501-2004
 

mailto:soepsyk@post6.tele.dk
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Side l af l 

Gaderummet - Regnbuen 

Fra: "Gaderummet - Regnbuen" <socpsyk@post6.tele.dk>
 
Til: "Ole Henriksen" <ohiII01@hotmail.com>; "Torsten Dinesen Skjerne" <torsten@spirit.dk>
 
Sendt: 27. december 2003 13: 15
 
Vedhæft: Vedtægter for Gaderummet-Regnbuen Selvejende Institution (21 december 2003).doc
 
Emne: angående vedtægter og misbrugspolitik
 

Kære Ole og Torsten.
 
Jeg mailer til jer, fordi der stadig er et lille problem i vedtægterne, og fordi det ikke er sikkert at det kan nås at
 
få fat i een fra OSI. De nuværende vedtægter er vedhæftet.
 
I vedtægterne §6 står der, at Gaderummet iindsliller 2 medlemmer til bestyrelsen, men vi er blevet enige om
 
at nedlægge Gaderummet. Vil foreslå at paragraf 6 får følgende udseende, hvor der indstilles tre i stedet for
 
to af institutionens brugere og to blandt institutionens medlemmer.
 

"Bestyrelsens medlemmer udpeges a.f Københavns Kommune efter indstilling i 
overenss temme.Ise med nedennævn te bestemmelser. 

Tre medlemmer og en suppleant udpeges af og blandt institutionens bruger.'e. 
Tre medlemmeT og en suppleant udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. 
Tre medlemmer og en suppleant indstilles blandt 3 foreninger r som må anses for 

a t være sagky'ndige indenfoT det sundhedsmæssige/sociale, 
psykologiske/psykiatriske og juridiske område. 

Valget af bestyrelsesmedlemmer sker t"or to år. Valgperioden er for 7. maj til 6. 
maj. 

For så vidt angå.t"" Institutionens ledelse i øvrigt henvises til fonds- og 
foreningslcn'-givningens regler herom" 

Hvis ovenstående vælges som løsning, er der så et problem mellem "Brugerråd" og "institutionens brugere" ? 

Jeg SKal nævne et andet problem også. Jeg har spurgt mig rundt, hvem der kan formulere stedets 
misbrugspolitik, som er lovet i et notat (det er punkt 5). Flere har sagt at det vil de gerne skrive på, men ingen 
får det fuldført, og jeg vil selv have svært ved at formulere et udkast til en politi på dette område. Jeg ved ikke 
om en løsning kan være, at notatet er så kort som følgende: "Instututionen arbejder aktivt for at imødegå 
misbrug hos institutionens brugere". 

Håber I har haft en go' jul. Håber også at høre fra Jer inden den 31.december, hvor jeg mailer huslejekontrakt 
og vedtægter til FAF. 

Mange hilsner Kalle 

27-12-2003
 

mailto:torsten@spirit.dk
mailto:socpsyk@post6.tele.dk


Side l af l 

Gaderummet - Regnbuen 

Fra: "Gaderummet - Regnbuen" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Til: <raahauge@os-samraad.dk> 
Sendt: 21. december 2003 20:09 
Vedhæft: Vedtægter for Gaderummet-Regnbuen Selvejende Institution (21 december 2003).doc; 

Københavns Kommune referat af møde med Gaderummet d.11.dece 2003.doc 
Emne: Gaderummet 

Kære Lisbeth Raahauge og Kristian. 

Jeg tillader mig at maile til dig, da jeg fra Klaus Maigaard har fået mailom, at I gerne vil hjælpe os med 
rådgivning ifm kommunen. 

Der er umiddelbart een ting, der er meget presserende. Det er vedtægterne. De skal sendes ind til kommunen 
senest 31.12.2003. Og vores advokat er på juleferie og kommer ikke hjem inden. 

Jeg har vedhængt sidste udgave af vedtægter. Det gule/skraverede er det sidst tilføjede. Og så sagde Klaus 
at Kristian havde haft en indvending mod paragraf 6, hvor kommunen efter indstilling udpeger medlemmer. 
Vi kan godt selv forestille os en anden formulering, så hvis I har een. Alt i vedtægterne kan sættes i spil. 
Spørgsmålet er hvad kommunen til sidst vil acceptere. Her tænker jeg at I har en god fornemmelse for, hvad 
der kan lade sig gøre. 

Jeg har vedhængt kommunens referat af sidste møde. Referatet indeholder alle informationer om det sidste ift 
forhnadlingerne med kommunen. Der er nogle punkter, som er knaster, som vi meget gerne vil diskutere med 
jer. 

Jeg kontakter jeg senere. 

Mange hilsenr Kalle 

21-12-2003
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Selvejende institutioner som
 
sociale udviklingslaboratorier
 

~ Mange sociale tilbud er oprindeligt udviklet af selvejende 
institutioner: dagtilbud til børn, plejehjem, kvindekrise
centre, institutioner for misbrugere og hjemløse. 

• I dag drives ca. hver fjerde sociale institution som 
selvejende. 

~  De selvejende institutioner har fra første færd indgået i 
samarbejde med det offentlige. 

• De har derfor altid været i spændingsfeltet mellem at 
være et kritisk alternativ og være afhængige af det 
offentlige. 

www.frivillighed.dk 

Center for frivilligt socialt arbejde 



To perspektiver på institutionernes 
tilbud 

Demokratisk perspektiv 
Kritisk modmagt - skaber 
alternativer og demokratisk [len udvidede ydelse ... 
bevægelse 

Den specifikke
 
ydelse
 

".. , 

Funktionelt perspektiv 
Bidrager til at løse et specifikt 
socialt problem 

Hvad står i fokus, når I tilrettelægger samarbejdet med 
det offentlige? 

www.frivillighed.dk 

Center for frivilligt socialt arbejde 



HOVEDPOINTE
 

Udgangspunktet for at gå ind i et samarbejde må være en 
afklaring af jeres værdier og engagement: 

•	 Hvad er det, der betyder noget for jer? 
•	 Hvad skal samarbejdet bidrage med? Hvordan kan de 

deltagende parter være med til at kvalificere det sociale 
arbejde? 

•	 Hvilke hensyn kan forhandles - og hvilke kan ikke? 

www.frivillighed.dk 

Center for frivilligt socialt arbejde 
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Samarbejdsformer 

Hierarkisk: 
Driftsoverenskomst ~ 

Kommunal frivillighed 

Arena for 
partnerskaber 

Markedsbaseret Netværksbaseret 
-Frit valg marbejde 
-Udbud 

www.frivillighed.dk 

Center for frivilligt socialt arbejde 



Gaderummet år 2007
 
Hierarkisk scenarie 

~	 Gaderummet har indleveret forslag til Virksomhedsplan 
2008 til godkendelse i kommunen. 

•	 I de senest år har Gaderummet udviklet sine målsætninger 
og faglige metoder i tæt samarbejde med kommunens 
konsulenter, så de passer ind i kommunens samlede vifte 
af tilbud. 

•	 Ansættelse af leder skal godkendes i kommunen. 

•	 Af hensyn til stordriftsfordele er administration og indkøb 
over 5.000 kroner centraliseret i forvaltningen. 

•	 Kalle har netop færdiggjort Københavns Kommunes 
lederuddannelse og er i øvrigt travlt optaget af at 
gennemføre medarbejderudviklingssamtaler efter et " 
koncept udviklet af kommunens personaleafdeling. 

~ 

www.frivillighed.dk 
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Gaderummet år 2007
 
Markedsbaseret scenarie 

• Gaderummet AIS har netop etableret et konsortium med Falck Welfare 
Services. 

• Efter nogle succesrige år i København er det nu planen, at det ny 
konsortie skal opbygge filialer i forstadskommunerne. 

• Falck tager sig af bygningsdrift og administration, mens Gade-rummet 
AIS tager sig af det social faglige arbejde. 

• Medarbejdere fra de to enheder har været på et fælles team building 
seminar i den svenske skærgård. 

• Kommunerne betaler enten via en abonnementsordning ( et klippekort) ~ 

• 

eller en stykpris. 

Socialfaglig direktør Kalle fremhæver dog, at der af sociale hensyn 

~ ~ 

~ 8/. < 
opretholdes enkelte pladser til brugere fra kommuner uden 
abonnement. 

~,>V 

www.frivillighed.dk 
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Gaderummet år 2007
 
Netværksbaseret scenarie 

•	 Gaderummet har lige fået bekræftelse på et flerårigt grundtilskud 
fra kommunens Pulje til demokrati- og velfærdsudvikling. 

•	 Det vakte stor lettelse på stormødet, som er Gaderummets 
besluttende forsamling. Et par lokale socialarbejdere fra 
kommunen deltog på stormødet og fortalte om deres syn på 
behovene i området. Oplægget blev livligt diskuteret, og man blev 
enige om en række områder, hvor man ville samarbejde. 

•	 Der blev dog ikke lagt detaljerede planer for samarbejdet, da det i 
høj grad vil komme til at afhænge af, hvor mange lokale kræfter 
der kan mobiliseres til aktiviteterne. 

www.frivillighed.dk 
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Friheder 
Prioritering .. . 

Frihed til at fastlægge værdigrundlag og mål 

Frihed til at kunne udøve kritik 
Frihed til at udvikle alternative aktiviteter 

Frihed til at vælge bestyrelse I Hvad er vigtigst? 

Frihed til at indgå samarbejder med andre 
Frihed til at lægge den socialfaglige linie 

Frihed til at fastlægge normering og budgetter 

Frihed til at ansatte leder og medarbejdere 

Frihed til at lede det daglige arbejde 
Frihed til at vælge leverandører 

Frihed til at tilrettelægge administration 

www.frivillighed.dk 

Center for frivilligt socialt arbejde 



Partnerskab lir ~  OWI. ~~  

'-~k  ~~  

-
• Er ikke hierarkisk
 
• Er ikke baseret på rent køb og salg
 
•	 Er ikke ustruktureret og uforpligtende 

•	 Er et struktureret og forpligtende samarbejde mellem 
selvstændige parter + 

•	 Er en garanti af autonomi og (udvalgte) friheder 

•	 Er en ramme for en åben dialog om mål og aktiviteter 
(beskriver processen, ikke resultatet) 

wwwfrivillighed.dk 

Center for frivilligt socialt arbejde 



Veje frem 

•	 Hvad ligger der i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 
betingelser (fokuspunkter)? 

•	 Hvad er Gaderummets værdier? Og hvad er jeres drøm 
om det ideelle samarbejde? 

•	 Hvad betyder samarbejdsformen for Gaderummets 
mulighed for at udøve socialt arbejde? 

•	 Hvordan kan I præge samarbejdsprocessen? F.eks. 
sætte samarbejdets principper og form på dagsordenen? 

www.frivillighed.dk 

Center for frivilligt socialt arbejde 
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Gaderummet - Reg..n.b.u.e..n _ 

Fra: "Klaus Majgaard" <klm@frivillighed.dk> 
Til: "Gaderummet - Regnbuen" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Cc: <raahauge@osLdk> 
Sendt: 17. december 2003 08:58 
Emne: VS: gaderummet 

Kære Kalle! 

I nedenståendemail kan du se en bekræftelse fra Organisationen af Selvejende Institutioner (051) om, at 
de gerne vil rådgive jer om jeres forhandlinger. De har stor erfaring med alle aspekter af en samarbejdsaftale. 
Desværre kommer de ikke på torsdag. Jeg foreslår, at du tager et møde med Lisbeth Raahauge. 

Mit oplæg på torsdag vil omhandle jeres strategiske muligheder og risici i et samarbejde med kommunen. 
Hovedpunkterne bliver 

• De selvejende institutioner som sociale udviklingslaboratorier 

• Om at holde fast i jeres sociale og etiske udgangspunkt, så det ikke forvanskes gennem samarbejdet 
• Samarbejdsformerne (hierarkiske, markedsbaserede og netværksbaserede) . 

• Bud på tre fremtidsscenarier for: Gaderummet år 2007 
• Friheder, som I skal sikre jer, og friheder, som I kan give køb på 

• Veje frem - oplæg til diskussion 

Håber, det dækker Ellers må du endelig sige til. 

Jeg glæder mig til debatten på torsdag kl. 16.00. 

Mange hilsner 

Klaus 

Klaus Majgaard 
Centerleder 

Center for frivilligt socialt arbejde 
Pantheonsgade 5 
Postboks 158 
DK-5100 Odense C 

Telefon: +4566146061 
Mobil: + 45 21255061 
Email: klrn@fIi.Lilligb."d.dk 
Web: wwwjrivilligll",-d.cJk 

***************************************************************************************************************************** 

Få aktuelle nyheder fra Centret med e-post 
Tilmeld dig vores nyhedsmail her: jTttp://www.frivilljghed.cjkjWebjSitejl\Jyheder 

17-12-2003 

mailto:klrn@fIi.Lilligb."d.dk
mailto:socpsyk@post6.tele.dk
mailto:klm@frivillighed.dk
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Det giver dig mulighed for ganske gratis at holde dig ajour med området og få aktuel information tilsendt med e-post. 

***************************************************************************************************************************** 

-----Oprindelig meddelelse----
Fra: Lisbeth Raahauge [mailto:raahauge@os-samraad.dk] 
Sendt: 16. december 2003 14:25 
Til: Klaus Majgaard 
Emne: gaderummet 

Hej Klaus, 
Jeg har prøvet at få fal i dig et par gange pr. telefon, men nu synes jeg hellere at jeg må give melding pr. mail. 
Vi snakkede om arrangementet den 18. - og hverken Kristian eller jeg får altså tid til at deltage. Men vi vil 
tilgengæld meget gerne mødes med folkene bag - også i forhold til rådgivning om forhandling med 
Københavns kommune - hvis de skulle være interesserede. Nu ved jeg jo ikke hvordan deres møde med 
kommunen er gået - og jeg har heller aldrig fået deres brev-veksling, men du melder bare tilbage. 
Hvis jeg ikke hører fra dig før - så må du jo have en god Jul. 
mange hilsner 
Lisbeth 
OSI 

17-12-2003
 

mailto:mailto:raahauge@os-samraad.dk


111itiativgruppen Gaderu17ll1zet & Rådgi1Jning.~gnlppel1 Regnbuen T(f 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5.s01 E-mai!: socpsyk@post6.tele.dk 
2200 København N www.gaderummet.dk Fax 35374736 

+Advokat Bjarke Madsen 
Vestergade 12, l.sal
 
1456 København K.
 

15. december 2003 

Kære Bjarke. 

Jeg skriver fordi jeg har brug for din hjælp til at indskrive en paragraf vedr et brugerråd i Gade
rummct-Regnbuens vedtægter. 

Vedlagt sidste skrivelse fra Køhehavns Kommune, herunder tidsmæssig køreplan, samt de nuvæ
rende vedtægter, og vedtægterne for de to foreninger - Regnbuen og Gaderummet - der nedlægges. 
Ligeledes vedlagt referatet af sidste generalforsamling i Regnbuen. Det er et udkast, men er det 

'- dækkende for en nedlæggelse og overdragelse? Det må du gerne tage stilling til, før jeg sender refe
ratet rundt og ellers bluger det. 
Det samme problem stiller sig ved Gaderummets generalforsamling. Du får nyhedsbrev vedlagt. 

Med venlig hilsen 
Lx" fill .".-;. 

...-o/~"" '"'{.:::.. 

Kalle Birck-Madsen 
15. december 2003 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk


ll1itiativgruppell Gaderummet & Rådgivlli/lgsgruppen Regllbuell 
Nørrebrogade 56, Baghuset. 4.&5.sal 
2200 København N. www.gaderummet.dk 

T(f. 35374735 
E-mai!: socpsyk@post6.tele.dk 

Fax. 35374736 

Advokat Bjarke Madsen 
Vestergade 12, l.sal 
1456 København K. 

IS. december 2003 

Kære Bjarke. 

Jeg skriver fordi jeg har brug for din hjælp til at indskrive en paragraf vedr et brugerråd i Gade

runmlet-Regnbuens vedtægter.
 

Vedlagt sidste slaivelse fra Kobehavns Kommune, herunder tidsmæssig koreplan, samt de nuvæ

rende vedtægter, og vedtægterne for de to foreninger - Regnbuen og Gaderummet -- der nedlægges.
 
Ligeledes vedlagt referatet af sidste generalforsamling i Regnbuen. Det er et udkast, men er det
 
dækkende for en nedlæggelse og overdragelse? Det må du gerne tage stilling til, før jeg sender refe

ratet rundt og ellers bruger det.
 
Det samme problem stiller sig ved Gaderummets generalforsamling. Du tår nyhedsbrev vedlagt.
 

Med venlig hilsen 

Kalle Eirck-Madsen 
15. december 2003 



Gllderummel- Regllhuell Sodalpsykologisk fristed for udstodte unge T/f. 35374735 
Nørrebrogade 56, Raghuset, 4,&5,sal E-mail: socPsyk@post6.teie.dk 
2200 København lY. w\'i~Y,g<ldel1lmmet.dk Fax, 35374736 

Finn Nielsen 
Parkvej IO 
2830 Virum 

IS, december 2003 

Kære Finn,
 

Tak for snakken i telef(Jnen,
 

Til orientering vedlagt kommunens køreplan med Gaderummet-Regl1buen, som den nye forening 
kaldes, Dct er her kommunen "spørger" om regnskabet kan afleveres lS,febluar 04, Jeg vil gøre alt 
for at uet kan være tærdigt fra min hånd d,20,janl1ar 04, 

Også vedlagt indkalue!sen og referatet af Regnbnens generalforsamling, Jeg er usikker på om det er 
præcist nok i forbindelse med en overdragelse, Vedlagt kopi af de 3 loreningers vedtægter. 

Samt det sidste nyhedsbrev for Gaderummet, med dertil hørende generaltorsamlingsindkaldelse, 

Vi ses torsdag klokken 9,30, 

v<.~ 
Mange hilsner KaIle 



Referat af generalforsamling i Rådgivningsgruppen Regnbuen, mandag d.I5. december 2003. 

Dagsorden: Dagsordenen: 
I. Valg af ordstyrer og referent. 
2. MedlemsITIødet, bereming over det forløbne år. 
3. Punkt til hehandling: I\·ledlemsmøclet foreslår, at foreningen nedlægges og dets værdier overføres til den 
nye selvejende institlltioll Gaderummet-Regnbuen. 
4. Eventuelt 

Til stede: Kalle Birde-Madsen, Maya Thisted, Henrik Risdorf, Ole Henriksen. 

1.	 Valg af ordstyrer og referant, Ordstyrer Henrik, referant Kalle og Ole. Det konstateres at 
genendforsarnlingen er rettidigt indkaldt. 

2.	 Medlemsmødets beretning. Kalle giver en beretning over foreningens historie, situation og 
udviklingsperspektiv. Historien ~r at en ny selvejende institution ~ Gaderuml11et-Regnbuen, 
socialpsykologisk fristed for udstødte unge - er blevet dannet SOIn følge af rådgivningens generelle 

T	 arbejde i samarbejde med Gaderull1111ct, Foreningens situation - at yde gratis vejledning~ rådgivning 
og terapi til trængte personer i krise (Jg nød - er derfor grundlæggende forandret. Foreningens 
opgave overfor men-nesker i krise og nød vil med den ny'e institution være dækket ind. 
Rådgivniligsgi'uppen Regnbuen kan nedlægges, og dens værdier kan overføres til Gaderummet
Regnbuen. F.ore'n:irige.ns økonomi har siden 1997 været en integreret del af Gaderummets økonomi, 
og er blevet varetaget af kasseren i Gaderummet, samt af den ilertil tilknyttede statsautoriserede 
revisor Finn Nielsen". P3rkvej 10,2830 Virum. Det bernærkes at Rådgivningsgruppen Regnbuen 
aldrig har udbetalt noget vederlag af nogen art eller andre subsidier til foreningens medlemmer, men 
ene og alene gennem alle årene tilbage fra 1994 har ydet gratis vejledning, rådgivning og terapi. 

3.	 Punkt til behandling: MedIemSl]1ødet foreslår, at foreningen nedlægges og dets værdier 
overføres til den nye selvejende institution GaderulllIllet-Regnbuen. Efter en kort debat opnås 
enighed om at Rådgivningsgrllppen ·Regnbuen nedlægges, og dens værdjer~ herunder girokonto og 
arbejdsgivernulTIl11pf",overføres til Gaderllmmet-Regnbuen, hvis formålsparagraf kan godkendes i 
forbindelse rådgivni;<0~ns nedlæggelse. Formålsparagraffen for GaderLlmmet~Regnbuen lyder: 
"Institutionen har tilf'ormal at etablere og drive et værested (socialp,\ykolagiskfristed) med e1'I bo
og rådgivnl1jgsjvnktionfor sociait ucistfJdte unge mellem 18 og 30 ar med tydelige personlige og 
sociale ;'anskølie:heder på adressen ". Da Råclgivningsgruppen Regnbuen ved nedlæggelse skal lade 
"gruppens eje)1d'om og eventuelle overskud tilfalcle en organisation eller et initiativ, der arbejder for 
soei@lt belastede unge" (paragraf 11), ses betingelsen opfyldt for nedlæggelsen af foreningen.

1 4.	 Eventuelt, Generalforsamlingen bemyndiger Kalle Birck-Madsen til at forestå overdragelsen af\i"' 
1 forcninges aktiver til Gaderu1l11l1ct-Regnhuen, med efterfølgende nedlæggelse af
 

Rådgivnings~ruppenRegnbuen .
 
.'
 

For r~feratel Kaffe Eirck-Modsen og Ole Henriksen 



Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Til Bestyrelsen Gaderummet 

Dato: II. december 2003 J.nr.: 2.8.2.00-001100 

Møde mellem Gaderummets bestyrelse og Familie- og Arbejds
markedsforvaltningen 

Kære Bestyrelse, 

Hermed sendes: 
1. Referat af vores møde d.. 9. december 2003. 
2. Referat af vores gennemgang affokuspunkteme 
3. Ny revideret tids- og handleplan. 

Dersom I har kommentarer eller ændringer bedes de sendt inden d. 15. 
december 2003. I kan fint sende per e-mai!. Som aftalt vil vi kvitterer 
aktivt, hvis vi modtager noget per e-mai!. 

Med venlig hilsen 

Anders Kirchh 
! Unna Madsen 

10. kontor 
Kontoret for børnefamilier med 

særlige behov 

Bernstorffsgade 17, 1 
1592 København V 

Telefon 
33173317 

Direkte telefon 

3317 3519 

Telefax 
33173640 

E~mail 

Unna.Madsen@faf.kk.dk 



i . 

Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
10. kontor 
Kontoret for børnefamilier med særlige behov 

Notat 
Den IO. december 2003 

J.nr.: 2.8.2.00-001100 
UM 

Referat af møde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
og Gaderummets bestyrelse d. 9. december 2003 

Mødedeltagere fra Gaderummet: 
Bestyrelsesfonnand Gademmmet, Ole Henriksen 
Næstformand Gademmmet, Torsten Dinesen Skjern 
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, psykolog Henrik Risdorf 
Sekretær for bestyrelsen, Kalle Birch-Madsen 

Mødedeltagerejra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
Kontorchef, Anders Kirchhoff 
Socialfaglig Konsulent, Unna Madsen 

Dagsorden 
1.	 Gennemgang og godke~delse af en tids- og handleplan som 10..
 

kontor udarbejder (udleveres på mødet)
 
2.	 Gennemgang af de fokuspunkter m.v. som Familie- og Ar


bejdsmarkedsudvalget har besluttet. Oversigt vedlagt brevet.
 
3.	 Aftaler om en møderække, som forslås til at være:
 

~ Uge 2 d. 8. januar 2004 kl.I5.00-16.00
 
~ Uge 5 d. 27. januar 2004 k!. 15.00 - 16.00
 

l.	 Tids- og handleplan 

Tids- og handleplan blev udleveret og gennemgået. Følgende er blevet 
rettet: 

~ Under december 2003 er "flytteudgifter" blevet præciseret til at 
være "fraflytningsudgifter" 

~ Under Januar 2004 var der skrevet forkert årstal i de to første felter 
- er rettet fra 2003 til 2004. 

Tids- og handleplan herefter godkendt. Er rettet til i en version der er 
dateret d. IO. december og medsendes dette referat. 

2.	 Gennemgang affokuspunkter 

\iedlagt oversigt over fokuspunkter, hvoraf referatet af gennemgangen 
er beskrevet med fed skrift efter hvert punkt. 

I:\Unge\Gaderummet\referatl FAF-best.Gaderummetdot 



3. Fremtidige møder 
De forslåede mødedatoer blev godkendt. Gaderummet blev opfordret til 
eventuelt at fremsende skriftligt materiale inden møderne. 

Dagsorden for næste møde d. 8. januar 2004 blev fastlagt, som følger: 
~ Status i forhold til ny bolig 
~ Gennemgang af godkendelsesproeedurer 
~ Gennemgang af udkast til samarbejdsaftale vedrørende tilsyn 
~ Eventuelle kommentarer til vedtægter 
~ Status på aftale med H.S. vedrørende psykiatrisk konsulent 

4. Eventuelt 
Såfremt Gaderummet finder ny bolig, og det anses som et realistisk 
lejemål kontakter Gaderummet forvaltningen. Det blev aftalt, at Gade
rummet oplyser forvaltningen om de adresser, der arbejdes med fra 
Gaderummets side. 

Det blev aftalt at nærværende referat sendes til bestyrelsen, som har 
mulighed for at kommentere det. 

Referent: Unna Madsen 

2 
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Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
10. kontor 
Kontoret for børnefamilier med særlige behov 

Referat 

Oversigt over fokuspunkter som Familie- og Arbejdsmar
kedsudvalget har besluttet samt oversigt over beslutninger 
vedrørende Gaderummets fremtidige organisation 

Referat - gennemgang affokuspunkter mellem Gaderummets 
bestyrelse og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 9. 
december 2003. Referatet er skrevet med fed skrift efter hvert 
punkt. Forvaltningen gav ved gennemgangen yderligere præ
ciseringer og forklaringer på hensigten bag fokuspunkterne. 
Bestyrelsen gav herefter udtryk for sin holdning herom. 

Den politiske følgegruppe opstillede nedenstående fokuspunkter i marts 
2002: 

1. At der er orden i økonomien
 
Det blev præciseret af budgettet skal overholdes, at det stadig er
 
nødbudgettet som er godkendt politisk. Bestyrelse enig heri.
 

2. At der ansættes fagfolk
 
Det blev præciseret, at der ikke skal ansættes flere folk p.t., da
 
nødbudgettet skal overholdes. Der skal ansættes fagfolk, så snart
 
den nye institution er etableret og det fremadrettet budget træder i
 
kraft. Bestyrelse enig heri.
 

3. At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser
 
I samarbejde med faglige ekspertiser ligger en dobbelthed. Dels
 
ønskes der samarbejde med psykiatrien og omkring tiIsynsdelen,
 
og dels omkring det pædagogiske arbejde i et udviklingsperspektiv.
 
Bestyrelsen enig heri.
 

4. At der udarbejdes planer for den enkelte beboer
 
Der skal arbejdes målrettet og systematisk med de enkelte beboere,
 
og der skal udarbejdes handleplaner. Bestyrelsen gav udtryk for,
 
at der ikke altid kan laves en handleplan med det samme, da nogle
 
af de unge er for kaotiske, når de starter i Gaderummet. Bestyrel

sen gav udtryk for, at der er planer for alle unge i Gaderummet.
 
Fo iTaitningen præciserede, at en indledende afklaringsfase fint
 
kan "'ære en del af handleplanen. Bestyrelsen enig heri.
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5. At Gaderummet forholder sig aktivt til misbrugsproblematikken 
At forholde sig aktiv til misbrugsproblematikken betyder, at der 
ikke må finde et misbrug sted, og at både fra bestyrelsens og de 
ansattes side forholder sig aktivt hertil. Dette gælder også hash. 
Bestyrelsen gav udtryk for, at man forholder sig aktivt, at de unge 
selv regulerer hinanden, at man tager det når det opstår, at man 
griber ind. Bestyrelsen blev opfordret til at lave en skriftlig mis
brugspolitik. Bestyrelsen enig heri, og vil fremsende en sådan. 

6. At der sker en klar adskillelse mellem Regnbuen og Gaderummet 
Bestyrelsen oplyste, at de to foreninger er indkaldt til generalfor
samling i januar 2004 mhp. at de nedlægges - og smeltes sammen 
til en bestyrelse for den selvejende institution jf. satspuljeansøgnin
gen. Bestyrelsen er indforstået med adskillelsen. 

7. At der arbejdes hen i mod, at stedet primært bruges afkøbenhavne
re 

Bestyrelsen oplyste, at dette er tilfældet. Bestyrelsen blev opfordret 
til at registrere de unge, således at dette kunne dokumenteres sene
re. 

8. At beboerne er reelt boligløse
 
Beboere i Gaderummet skal være reelt boligløse. Det er et spørgs

mål om prioritering af ressourcer. Bestyrelsen enig heri, og henvi

ser til lovgivningen.
 

9. At målgruppen for fremtidens Gaderum defineres
 
Målgruppen er defineret i satspuljeansøgning. Bestyrelse enig heri.
 

IO. At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel brugerindfly
delse. 

Bestyrelsen oplyser, at der er tale om optimal brugerindflydelse. 
Bestyrelsen opfordres til at etablere et formelt brugerråd og få det
te indskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen enig heri. 

Il. At der er åbenhed om beslutningeribeslutningsgange
 
Bestyrelsen oplyser, at åbenhed er en del af det pædagogiske kon

cept, og alt derfor er åbent.
 

Ovenstående blev suppleret med beslutningen på Familie- og Arbejds
markedsudvalgs d. 11. december 2002 

12. At Gaderummet skal sikre at alle unge med psykiske problemer 
tilbydes psykiatrisk behandling. 

Bestyrelsen udleverede et udkast til en aftale mellem H.S. (hvor 
Henrik Rindom forslås som konsulent) og Gaderummets bestyrel
se. Bestyrelsen er indforstået med at psykiatrisk konsulent tilknyt
tes, og oplyser at unge allerede nu henvises akut til psykiatrisk 
hjælp. 
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13. At Gaderummet skal etableres som en selvejende institution med 
egen bestyrelse. 

Bestyrelse enig heri, og sender sidste vedtægter til forvaltningen. 

14. Konkret bud på cn juridisk holdbar konstruktion omkring organisa
tion og ledelse (evt. selvejende institution). 

Bestyrelse enig i, at Gaderummet bliver en selvejende institution. 

15. At der skal være tale om midlertidigt bo-ophold, at der skal være 
præcise rammer for bosted/værested/rådgivning, og at rådgivningen 
integreres i bo- og værestedsfunktionen. Der søges ikke penge til 
selvstændig rådgivningsfunktion for unge, som ikke er brugere af 
Gaderummet. 

Bestyrelse enig heri. 

16. At der skal arbejdes med, at brugere af Gaderummet har handlepla
ner. Dette især for beboere i Gaderummet. 

Bestyrelse enig heri. 

17. At der skal tilrettelægges et samarbejde med det psykiatriske områ
de. 

Bestyrelse enig heri jævnfør punkt 12. 

18. At der skal indarbejdes rutiner omkring målopsætning og doku
mentation for arbejdet i Gaderummet. 

Bestyrelse enig heri. Der arbejdes med det. Bestyrelsen blevopfor
dret til at starte på et realistisk niveau, og således sørge for at råda
ta er i orden, da det er væsentligt i forhold til både godkendelse og 
tilsyn. Herefter vil dokumentationsdelen efterfølgende kunne ud
bygges. Bestyrelsen vil udarbejde notat herom, og sende til forvalt
ningen. 

Omkring Gaderummets fremtidige organisation
 
På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 28. maj 2003 blev føl

gende besluttet omkring Gaderummets organisation:
 

19. At Gaderummet organiseres som selvejende institution med egen 
bestyrelse. 

Bestyrelse enig heri. 

20. At den selvejende institution Gaderummet organiseres i overens
stemmelse med reglerne i fondsloven for at sikre, at der er tale om 
et selvstændigt retssubjekt. 

Bestyrelse enig heri. 

21. At Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet 
(fondsgodkendelse) med henblik på at opnå godkendelse ved en ka
pital på 10.000 kr. 

Bestyrelse enig heri. 
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22. at	 Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at Gaderummets 
botilbud oprettes efter Servicelovens § 91. 

Bestyrelse enig heri. 

Dette blev suppleret på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 12. 
november 2003: 
23. At Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge at finde 

egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i Københavns Kommune 
24. At Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til 

d. 1. februar 2004 til at blive godkendt af Familie- og Arbejdsmar
kedsforvaltningen 

25.At Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til 
d. 1. marts 2004 til at blive godkendt af Civilretsdirektoratet 

Ovenstående tre punkter er indarbejdet i den godkendte tids- og 
handleplan. 
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Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
IO. December 2003 

Tids- og handleplan for Gaderummet 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er forkortet til FAF. Når der står Gaderummet menes 
der Gaderummets bestyrelse. KK står for Konsulentkompagniet. 

November 2003 
Hvad gøres Hvem gør Udført senest 
Tids- og handleplan FAF Inden l. møde med 

bestvrelse 
Oversigt - oolitiske fokuspunkter FAF 25. nov. 2003 
Beskrivelse afboligbehov jf. satspuljeansøgning til FAF 17. nov. 2003 
byggekontor 
Kopi af bekendtgørelse vedr. godkendelse sendes FAF 25. nov. 2003 
til Gaderummet 
Kopi af indstilling om tilsyn på det psykiatriske FAF l. møde 
område udleveres 
Overføre 345.945 kr. til Gaderummet FAFviaKK l. dec. 2003 
MødeindkaldeIse til bestvrelsen FAF 25. nov. 2003 

December 2003 .. 

Hvad l!:øres Hvem l!:ør Udført senest 
Overordnet aftale med H.S. om psykiatrikonsulent FAF 15. dec. 2003 
Sende sidste vedtægter til FAF Gaderummet 31. dec. 2003 
Opgørelse af fraflytningsudgifter Gaderummet 31. dec. 2003 
Udkast til samarbejdsaftale omkring tilsynsaftale FAF 31. dec. 2003 

Januar 2004 
Hvad l!øres Hvem l!ør Udført senest 
FAF tilbagemelding på vedtægter FAF 15. ian. 2004 
Konkret aftale med Embedslægeinstitutionen FAF 15. jan. 2004 
omkring det sundhedsfaglige tilsyn 
Konkret aftale med H.S. om psykiatrikonsulent Gaderummet 15. jan. 2004 
Godkendelse som ooholdssted FAF l. feb. 2004 

Februar 2004 
Hvad l!øres Hveml!ør Udført senest 
Efter godkendelse som opholdsted sendes Gaderummet 15. februar 2004 
vedtægter samt tilsvnsaftale til Civilretsdirektoratet 
Regnskabsaflæggelse for 2003 Gaderummet og 15. februar 2004 

KK 
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Handleplan i forhold til ny bolig 

Hvad e:øres 
Nv bolig findes 
Godkendelse fra div. myndigheder 
Evt. nabohøring 
Godkendelse af huslejekontrakt vedr. deponering 
m.v. 
Istandsættelsesbudget 

Hveme:ør 
FAF/Gaderummet 
Gaderummet 
FAF 

IFAF 

Gaderummet 

Udført senest 
15. ian. 2004
 
1. feb. 2004
 
1. feb. 2004
 
1. feb. 2004
 

Eget forhold 
-~ 
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Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
4. December 2003 

Tids- og handleplan for Gaderummet 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er forkortet til FAF. Når der står Gaderummet menes 
der Gaderummets bestyrelse. KK står for Konsulentkompagniet. 

November 2003 
Hvad gøres 
Tids- og handleplan 

Oversigt - politiske fokusDunkter 
Beskrivelse af boligbehov jf. satspuljeansøgnihg til 
byggekontor 
Kopi afbekendtgørelsevedr. godkendelse sendes 
til Gaderummet 
Kopi af indstilling om tilsyn på det psykiatriske 
område udleveres 
Overføre 345.945 kr. til Gaderummet 
Mødeindkaldelse til bestyrelsen 

December 2003 
Hvad gøres 
Overordnet aftale med H.S. om osvkiatrikonsulent 
Sende sidste vedtægter til FAF 

IOogørelse af flytteudgifter 
Udkast til samarbeidsaftale omkring tilsYllsaftale 

,~ Januar 2004 
Hvad l!øres 
FAF tilbagemelding på vedtægter 
Konkret aftale med Embedslægeinstitutionen 
omkring det sundhedsfaglige tilsyn 
Konkret aftale med H.S. om osykiatrikonsulent 
Godkendelse som opholdssted 

Februar 2004 
Hvad l!øres 
Efter godkendelse som opholdsted sendes 
vedtægter samt tilsynsaftale til Civilretsdirektoratet 
Regnskabsaflæggelse for 2003 

Hveml!ør 
FAF 

FAF 
FAF 

FAF 

FAF 

FAFviaKK 
FAF 

Hvem l!ør 
FAF 
Gaderummet 
Gaderummet 
FAF 

Hvem l!ør 
FAF 
FAF 

Gaderummet 
FAF 

Hvem2ør 
Gaderummet 

Gaderummet og 
KK 

Udført senest 
Inden 1. møde med 
bestyrelse 
25. nov. 2003 
17. nov. 2003 

25. nov. 2003 

1. møde 

1. dec. 2003 
25. nov. 2003 

Udført senest 
15. dec. 2003 
31. dec. 2003 
31. dec. 2003 
31. dec. 2003 

Udført senest 
15. jan. 2003 
15. jan. 2003 

l5.ian.2004 
1. feb. 2004 

Udført senest 
15. februar 2004 

15. februar 2004 

1 



I 

Randieplan i forhold til ny bolig 

Hvad gøres Hvem gør Udført senest 
Ny bolig fmdes FAF/Gaderummet IS. jan. 2004 
Godkendelse fra div. myndigheder Gaderummet 1. feb. 2004 
Evt. nabohøring FAF 1. feb. 2004 
Godkendelse af huslejekontrakt vedr. deponering FAF 1. feb. 2004 
m.v. 
Istandsættelsesbudget Gaderummet Eget forhold .. 

'--, 
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Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Til Bestyrelsen Gaderummet 

Dato: 28. november 2003 

Indkaldelse til møde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnin
gen 

Gaderummets bestyrelse eller repræsentanter herfra indkaldes herved til 
møde·d. 9. december 2003 k\. 10.00 - 11.30 i Bemstoffsgade 17, l. sal 
vær 140. I bedes meddele til Gitte Jensen tlf: 3317 3261hvor mange I 
kommer. Mødet skal handle om hvordan beslutningerne på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget d. 12. november 2003 kan efterleves. 

Vi foreslår følgende dagsorden for mødet 
l.	 Gennemgang og godkendelse af en tids- og handleplan som IO. 

kontor udarbejder (udleveres på mødet) 
2.	 Gennemgang af de fokuspunkter m.v. som Familie- og Ar

bejdsmarkedsudvalget har besluttet. Oversigt vedlagt brevet. 
3.	 Aftaler om en møderække, som forslås til at være:
 

~ Uge 2 d. 8. januar 2004 kl. 15.00 - 16.00
 
~ UgeSd. 27. januar 2004 kl. 15.00-16.00
 

Vedlagt denne mødeindkaldelse: 
l.	 Oversigt over fokuspunkter som Familie- og Ar

bejdsmarkedsudvalget har besluttet SaInt beslutninger 
vedrørende organisation 

2.	 Bekendtgørelse fra Socialministeriet omkring god
kendelse af opholdssteder for voksne 

3.	 Indstilling og beslutning fra Familie- og Arbejdsmar
kedsudvalgets møde d. 12. november 2003 

Med venlig hilsen 

> 

10. kontor 

Kontoret for børnefamilier med 

særlige behov 

Bernstorffsgade 17, l 

1592 København V 

Telefon 
33 17 33 17 

Direkte telefon 

33173519 

Telefax 

33173640 

E-mai[f Unna Madsen 
Unna Madse~@faf.kk.dk 

mailto:Madse~@faf.kk.dk


Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

10. kontor 

Kontoret for børnefamilier med særlige behov 

Notat 
Den 27. november 2003 

J.nr.: 2.8.2.00-001/00 
VM 

Oversigt over fokuspunkter som Familie- og Arbejdsmar
kedsudvalget har besluttet samt oversigt over beslutninger 
vedrørende Gaderummets fremtidige organisation 

Den politiske følgegruppe opstillede nedenstående fokuspunkter i marts 
2002: 

I.	 At der er orden i økonomien 
2.	 At der ansættes fagfolk 
3.	 At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser 
4.	 At der udarbejdes planer for den enkelte beboer 
5.	 At Gaderummet forholder sig aktivt til misbrugsproblematikken 
6.	 At der sker en klar adskillelse mellem Regnbuen og Gaderummet 
7.	 At der arbejdes hen i mod, at stedet primært bruges afkøbenhavne

re 
8.	 At beboerne er reelt boligløse 
9.	 At målgruppen for fremtidens Gaderum defineres 
10. At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel brugerindfly

delse. 
11. At der er åbenhed om beslutningerlbeslutningsgange 

Ovenstående blev suppleret med beslutningen på Familie- og Arbejds
markedsudvalgs d. 11. december 2002 
12. At Gaderummet skal sikre at alle unge med psykiske problemer 

tilbydes psykiatrisk behandling. 
13. At Gaderummet skal etableres som en selvejende institution med 

egen bestyrelse. 
14. Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion omkring organisa

tion og ledelse (evt. selvejende institution). 
15. At der skal være tale om midlertidigt bo-ophold, at der skal være 

præcise rammer for bosted/værested/rådgivning, og at rådgivningen 
integreres i bo- og værestedsfunktionen. Der søges ikke penge til 
selvstændig rådgivningsfunktion for unge, som ikke er brugere af 
Gaderummet. 

16. At der skal arbejdes med, at brugere af Gaderimunet har handlepla
ner. Dette især for beboere i Gaderummet. 

17. At der skal tilrettelægges et samarbejde med det psykiatriske områ

de.
 

I:\Unge\Gaderummet\oversigt-fokuspunkter,dot 
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18. At der skal indarbejdes rutiner omkring målopsætning og doku
mentation for arbejdet i Gaderummet. 

O.Qlkring Gaderummets fremtidige organisation 
På Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 28. maj 2003 blev føl
gende besluttet omkring Gaderummets organisation: 
19.At Gaderummet organiseres som selvejende institution med egen 

bestyrelse. 
20. At den selvejende institution Gaderummet organiseres i overens

stemmelse med reglerne i fondsloven for at sikre, at der er tale om 
et selvstændigt retssubjekt. 

21. At	 Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet 
(fondsgodkendelse) med henblik på at opnå godkendelse ved en ka
pital på 10.000 kr. 

22. at	 Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at Gaderummets 
botilbud oprettes efter Servicelovens § 91. 

~	 Dette blev suppleret på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 12. 
november 2003: 
23. At Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge at finde 

egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i Københavns Kommune 
24. At Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til 

d. l. februar 2004 til at blive godkendt af Familie- og Arbejdsmar
kedsforvaltningen 

25. At Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til 
d. l. marts 2004 til at blive godkendt af Civilretsdirektoratet 
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Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen c

*	 ... *-,..,
MA 

Til Bestyrelsen Gademmmet ~ 

Dato: 28. november 2003 

Indkaldelse til møde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnin
gen 

Gaderummets bestyrelse eller repræsentanter herfra indkaldes herved til 
møde d. 9. december 2003 kl. 10.00 - 11.30 i Bemstoffsgade 17, 1. sal 
vær 140. I bedes meddele til Gitte Jensen tlf: 3317 326lhvor mange I 
kommer. Mødet skal handle om hvordan beslutningerne på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget d. 12. november 2003 kan efterleves. 

Vi foreslår følgende dagsorden for mødet 
1.	 Gennemgang og godkendelse af en tids- og handleplan som 10. 

kontor udarbejder (udleveres på mødet) 
2.	 Gennemgang af de fokuspunkter m.v. som Familie- og Ar

bejdsmarkedsudvalget har besluttet. Oversigt vedlagt brevet. 
3.	 Aftaler om en møderække, som forslås til at være: 

» Uge 2 d. 8. januar 2004 kl. 15.00 - 16.00 
» Uge 5 d. 27. januar 2004 kJ. 15.00 - 16.00 

I. 
Vedlagt denne mødeindkaldelse: 

1.	 Oversigt over fokuspunkter som Familie- og Ar
bejdsmarkedsudvalget har besluttet samt beslutninger 
vedrørende organisation 

2.	 Bekendtgørelse fra Socialministeriet omkring god
kendelse af opholdssteder for voksne 

3.	 Indstilling og beslutning fra Familie- og Arbejdsmar
kedsudvalgets møde d, 12. november 2003 

Med venlig hilsen 

.~/~~~- ~-
Anders Kirc~r~ L~J2!!5t
 

I Unna Madsen
 

10. kontor 
Kontoret for børnefamilier med 
særlige behov 

Bernstorffsgade 17, l 
1592 København V 

Telefon 
33173317 

Direkte telefon 
33173519 

Telefax 
33 173640 

E-maJ! 
Unna.Madsen@faf.kk.dk 



Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
10. kontor 

Kontoret for børnefamilier med særlige behov 

Notat 
Den 27. november 2003 

J.nr.: 2.8.2.00-001100 
UM 

Oversigt over fokuspunkter som Familie- og Arbejdsmar�
kedsudvalget har besluttet samt oversigt over beslutninger� 
vedrørende Gaderummets fremtidige organisation� 

Den politiske følgegruppe opstillede nedenstående fokuspunkter i marts� 
2002:� 

I.� At der er orden i økonomien t"k.fI4,)'~ fJ.JNA - lMtfi 01 ~} 
2.� At der ansættes fagfolk ~ »~!t ud I 1\.1'l.Vl\.,'_do _ 14NW\.. ~ , 

3.� At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser i.~:::-' -? ~..to-. ~~_ 
4.� At der udarbejdes planer for den enkelte beboer .... g ~ ~i -') ",LtJV 1Jk-..~ e; 
5.� At Gaderummet forholder sig aktivt til misbrugsproblematikken 4" ~ ~ ~~~ ~ 
6.� At der sker en klar adskillelse mellem -1 c>':!i-' 
7.� At der arbejdes hen i mod, at stedet primært b ges af københavne- i) ~ ~, 

re ;> NoJ1No", _) 
8.� At beboerne er reelt boligløse -:j ,~'t;~ ~ ~I '!" $ ,~t 
9. At målgruppen for fremtidens Gaderum-detfberes ~ ~d ~~ oD 
@ At der ledelsesmæssigt er tale orr.!: pluralisme og reel brugerindfly_L <». ~. • 

delse. -=) ~ J-eWl-~d A ~ W;gJ tt:~"~-
ll. At der er åbenhed om beslutningerf5eslutningsgange .,i. IAUllJt·UO'loq -...~
 

Ovenstående blev suppleret med beslutningen på Familie- og Arbejds�
markedsudvalgs d. I l. december 2002� 
12. At Gaderummet skal sikre at alle unge med psykiske problemer� 

tilbydes psykiatrisk behandling.� 
13. At Gaderummet skal etableres som en selvejende institution med� 

egen bestyrelse.� 
14. Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion omkring organisa�

tion og ledelse (evI. selvejende institution).� 
15. At der skal være tale om midlertidigt bo-ophold, at der skal være� 

præcise rammer for bosted/værested/rådgivning, og at rådgivningen� 
integreres i bo- og værestedsfunktionen. Der søges ikke penge til� 
selvstændig rådgivningsfunktion for unge, som ikke er brugere af� 
Gaderummet.� 

16. At der skal arbejdes med, at brugere af Gaderummet har handlepla�
ner. Dette især for beboere i Gaderummet.� 

17. At der skal tilrettelægges et samarbejde med det psykiatriske områ�
de.� 
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@. At der skal indarbejdes rutiner omkring målopsætning og doku
mentation for arbejdet i Gaderummet. 

Orp.kring Gaderummets fremtidige organisation 
På Familie· og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 28. ml\i 2003 blev føl· 
gende besluttet omkring Gaderummets organisation: 
19. At Gaderummet organiseres som selvejende institution med egen 

bestyrelse. 
20. At den selvejende institution Gaderurnmet organiseres i	 overens

stemmelse med reglerne i fondsloven for at sikre, at der er tale om 
et selvstændigt retssubjekt. 

21. At Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet 
(fondsgodkendelse) med henblik på at opnå godkendelse ved en ka
pital p~ 10.000 kr. 

22. at	 Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at Gaderummets 
botilbud oprettes efter Servicelovens § 91. 

Dette blev suppleret på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 12. 
november 2003: 
23. At Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge at finde 

egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i Københavns Kommune 
24. At Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til 

d. 1. februar 2004 til at blive godkendt af Familie- og Arbejdsmar
kedsforvaltningen 

25. At Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til 
d. l. marts 2004 til at blive godkendt af Civilretsdirektoratet 

,.'
"''' ' 
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S"cialmin. 
Ve)!, -;07· SC, JlJlll '20,).:) 

Vejledning om selVicelovens regler om godkendelse al o; 
tilsyn med vlss. povale botilbud lo,"ol<sr.' 

Vejledning om servicelovens regler om
 
godkendelse af og tilsyn med visse private
 

botilbud for voksne
 

Kapitel 1 
Indledning 

Med en ny bestemmelse i serviceJoven 
(SEL), § 94a, som er vedtaget;' forbindelse 
med lov nr, 344 af 17. maJ 2000 om ændring 
af lov om "social service (Merodgiftsydelsc, 
godkendelse af private botilbud for voksne, 
revision af stØtte· og kontaktpersonordn\ng 
og revision af regIme om særlige pe~sonlige 
hjælpemidler) har amtSkommunen fået kom· 
petence til at godkende og føre tilsyn med 
private botilbud efter SEL § 40, stk. 2, nr, 4, 
'samt §§ 91 og 93, 

Efter bestemmelsen skal p~gældende til· 
bud være godkendt som gene'relt egnede af 
den stedlige amtskommune, Dette gælder dog ) 
ikke for sManne tilbud, med hvilke en kom· 
mune eller en amtskommune har indgået en 

/ aftale: om anvendelse af samtlige pladser i 
botilbudet, herunder cim tilsyn. 

Med bestemmelsen er der skabt hjemmel 
til, at en anbringende kornmune/amtskomrnu~ 

ne kan nø.jes med at træffe aftale med det pri·' 
vate tilbud om tilbudets individuelle Indsats 
vedrØrende den enkelte brugers ophold p~ 

stede.t og om varigheden af opholdet somt 
med at føre tilsyn med forlØbet af onbringel· 
sen. I de situationer, hvor der er flere kom~ 

rouner/amtskommuner, der bruger samme 
sted, undgh man, at flere myndigheder skal 
føre tilsyn med stedets overordnede drifts· 
mæssige forhold, 

Fordelen ved forMndsgodkendelse og lØ' 
bende generelt tilsyn med tjlbudene er, at der 
opn~s kendskab til, hvilke tilbtld, der eksiste· 

rer og hvilke rammer, de ubejder ~ndenfor. 

Inden kommuner og amtskommtlner kan bru· 
ge pladser på steOerne, er der foretaget en eg· 
nethedsvl1Idering af tilbudet. 

Godkendelses· og tilsynsordningen træder 
j kraft den L juli 2000, 

Kapitel 2
 
Baggrund og formM
 

Op gennem 90'erne har'der udviklet sig 
en række mindre private tilbtld i form af fa· 
milieplejer og især opholdssteder til en række 
forskellige grupper af over 18-mge med for· 
skellige soeiale og perso)l1ige problemer, Der 
foreligger ikke i dag nænnete opgØrelser over 
omfanget af de tilbud, som i dag grupperer 
sig om de forskellige boformer, der drives ef
ter SEL § 40, stk, 2, nr, 4, somt §§ 91 og 93, 
men noget tyder på, at· de er i stigning. Ka
rakteriStisk fa! både disse mindre tilbud og de 
noget større behandlingstilbud, fx for stof· 
misbrugere, er den udbredte brug af'køb af 
enkeltpladser. 

Da retssikkerhedsipven '(RTL §§ 16 og 
39) hidtil har forudsat, at tilsynsforpligte1sen 

. har omfattet bAde et sagsrelateret og et mere 
generel driftsrelateret tilsyn; har det beiydet, 
at kommuner og amtskommuner har skullet 
føre et sådant dobbelt tilsyn p~ hvert privat 
tilbud, der anvendes, uanse.t. om tilbudet er 
beliggende i kommunen eller i amtskommu· 
nen, Det har i praksis vist :sig vauskeligt at 
leve op til den gæ.ldende tIlsynsforpligtelse, 
når km;nmuner og amtskoqunune.r anvender 
private tnbud til voksne, idet disse tilbud 



.overvejende skaffes ved-køb af enkeltpladse.r 
og undertiden 1 andre komrn:uner eller am~
kommuner. 

Loven har til formål at rette op på kom
muners og amtskommunels mulighed for at 
opfylde fonnålet med det	 kommunale og 
amtskommunale tilsyn specielt under hensyn 
til målgruppen for sådanne enkeltpIedser ofte 
er personer med meget væsentlige sociale, 
psykiske eller udvikJingsmæss:ige problemer. 

Administrationen af otdrongen bØr s.k.e 
med bibeholdelse af de private. tilbuds fort
satte mulighed for at fungere som fleksible 
alternativer til offentlige tilbnd; bMe hvad 
angår personalesammensætning og det 80-' 

cialpædagogiske indhold. 
Reglerne om den anbringende kommunes 

eUer amtskommunes tilsyn med den konkrete 
anbringelse fortsat er gældende, herunder om 
at silae, at botiIbudets indhold og kvalitet 
sv~re.r til prisen. Den anbringende myndighed 

l~	 skal derfor fortsat varetage tilsynsforpligtel
sen overfor· den af myndigheden anbtagte 
person, jf. RTL §§ 16 og 39. Det vil således 
væ.re hensigtsmæssigt, at en potentiel anbrin.. 
gende kommune/amtskommune retter hen
vendelse til den stedlige amtskommune forud 
for eventuel anbringelse. Der henvises i øv
ligt til kap. 11 i SociaJrninisteriets vejledning 
af 7. juni 2000 Dm lov Dm retssikkorhed og 
administration pli det sociale område. 

'!(apite13 
Hvilke bottlhud er omfattet? 

3.1. Udvilding afadrillnistratlv praksis 
Botilbud dækker over en raokke - indbyr

des forskellige - visitationsmuligheder fra de 
traditionelle familieplejer Dg opholdssteder til 
de egentlige døgnbehandl;;,gstilbud af insti
tutionslignende karakter. Det er vigtigt si 
fastholde denni> bredde i botilbudsmulighe
deme. . 

Det er derfor afgøreriile, at den .admini· 
stre.tive praksis. der udvikles i forbindelse 
nied forvaltningen ·af godkendelses- Dg til
synsfolJl1igte1seo, er medvirkende til i over
ensstemmelse med lovgivningens intentioner 
at sikre disse tilbuds særlige styrke, herunder 

. bl.a. afprøvning af nye metoder og hurtig om
stilling til konkrete mIlgrupper Dg enkeltper
soner med særlige behov. . 

Amtskommunen - evt. i samarbejde med 
kommunerne ~ vil udfra lokale behov i fæl
lesskab kunne ud'2.Ibe.jde en samlet oversigt 
over alle botilbud i hele amtskommunen. 

Hensigten med en sådan oversigt er bl.a.., at 
skahe en semlet o'VeIsigt o'Ver 'Vifte.n. af 'lisila
tionsmuligheder, at få et beche grundlag for 
den B!lltskommunale pJanI"gnlng af botiJ· 
budsomrMet mv. Mde med hensyn til det 
nødvondlge antal pladser Dg med hensyn til 
indhold i og særlige opgaver for især de pri
vate botilb'\ld, samt at bidrage ti] varetagelsen 
af de nødvendige tilsyns~ og godke.ndelses
fOl:pligtelser. 

3.2. Uden for godkendelsesordning 
Det eT kun private botilbud, der er omfat~ 

tet ef godkendelsesbeføjelsen. Det antages, al
 
det ikke '" nØdvendigt at godkende botiIbud
 
opretlet Dg drevet af en offeot1ig myndighed,
 
idel disse må forudsættes mindst at opfylde
 
de samme godkcnde1seskrav som private bo~ 

tilbud. 
AI tilsvarende grunde er botilbud, hvor en 

offentlig myndighed har indgAet en aftale om 
anvendelse af samtllge pladser i botilbudet, 
he.ronde:r Dm tilsynI ilcke omfattet e.f bestem~
 
m~en. .
 

Boformer, der er ikke falder under servi
celovens botiIbud og andre servicetilbud, som 
elc.sernpelvis højskoler og opholdssteder, der 
hovedsageligt er eteh1eret med henbliJI er
hvervsmæssig Dg uddannelsesmæssig optræ~ 
ning, og som ikke .. eller kun i begrænset om~ 
fang - suppleres med socialpædagogisk. bi
stand - er ligeledes ikke omfattet af· bestem
melsen. 

3.3. Omfattat af godkendalsesordning 
.Botilbud ejler ser;tceZovens § 40, slk. 2, 

nr. 4 
Efter Sm.. § 40, slk. 2, nr. 4, kan kommu

nen besl1;!Ue; at der etableres døgnophold for 
bAde fomldre-myndighedens indehaver, bar
net eller den Jmge og andre medle:rnmeo: af 
familien. pA en døgninstitution, i en plejefe
milie,. pA andet godkendt opholdssted eUer i 
et boti1bud godkendt af amtskommunen e.fter 
reglerne i § 94a. Bestemmelsen er 'uddybel i 
Socialministeriet> vejledning nI. 57 af. 5. 
marts 1998 om s""lig støtte til bøm og unge, 
kapitel 3, ph 41;hvortil henvises. 

Botilbudejler s.r;;ceZovens § 91 
Efter SEL §·91 kan 'kommunen tilbyde 

midlertidige ophold i boformer til personer, 
som pA grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eJler s""lige sociale 
problemer hat behov herfor. Med hensyn til 
en nænnere uddybning af bestemmelsen hen.. 
vises til So.cie:Jrninisteriets vejledning nr. ~5 
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af 10. marts 1998 Dm den sociale.indsats for 
de mest udsatte 'Voksne, "pkt. 1.3.2, ,og Social
ministeriets vejledning nr. 58 af 10. marts 
1998, om. den sociaJe indsats fol' 'Voksne med 
handicap, pkt. 13.1.1. 

Botilbud efter servicelovens § 93 
Amtskommunen sørger efter SEL § 93, 

stk. 1, m. l og 2, for, at der er det nødvendige 
antal pladser til midlertidigt ophold i bofor
mer til henholdsvis personer med betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der 
har behov for omfattende hjæJp i almindelige 
daglige funktioner eller for pleje, eller som i 
en periode har beho" for særlig behandlings.\ mæssig støtte, og til personer med nedsat 
psykisk ,funktionsevne eller med særlige soci
ale problemer, der har beho~ for pleje ener 
behandling, og s.om pl grund af disse ~an
skeligheder Ucke kan klare sig uden støtte. 
Der henvises til Socia1ministeriets vejlednlng 
Tl!, 45 af 10. martS 1998 om den sociale ind- . 
sats for de mest udsatte voksne, pkt. 13.3.1, 
og Socialniinisterlc;ts vejledning nr, 58 ei 10. 
marts 1998 om den sociele indsats for voksno 
med handicap, pkc 13.l.3. 

, Kapitel 4 
Indholdet af godkendelse og tilsyn 

4.1'. Samlet vurdering) Grundlæggende for godkendelses- og til-. 
"synsordningen er at sikre, at det private boti1~ 

bud lever' op til standarder for god behandling 
af brugerne, som bl.a. et beskrevet i SocIal· 
ministeriets vejledninger for de forskellige 
mfllgruppc:r, samt at botilbudet efterlever gæl
dende forskrifter og praksis for god forvalt
rung. 

I overvejelserne om godkendelse .kal der 
fra amtskommunens side foretages en samlet 
vurderinR af bl.a. de organisatorl~ke og Øko-:. 

Vejl. 107 • 30. juni 2rJDD 
Vejledning om servicelovens regler om.godkendelse ef 0, 

~I,yn med visse pnvale boblbud tor voksn, 

- Dm de økonomiske og organise.toriske for~
 
hold ligger inden fer rimelige Ial.nme.r,
 

- om medarbejde.rsamrnensætrrlngen og
 
medarbejde:mes kvalifJkationer er rimelige 
i forhold til oen mfllgruppen, 

.om de fysiske rammer er tilfreqsstillende, 
herunder om der foreiigger nødveJldige 
godkendelser fre ondm myndigheder i re
lation til myndighedskrav samt 
om der er sikret rimelig faglig st~tte, og 
om botilbudet ar indstillet pl .t modtage 
vejledning og suPervision; 

4.~_ Kre" til.organlsotion 
Ved godkendelse ei botilbodet eftet ser

v:iceloven er s~]ve Organisationsformen 3kke 
afgørende, men tilbudet skal dog VlUe en 
selvstændig juridisk enhed med særskilt ~ko
nomi. D~ skal være Iegll:1 om be~ut

ning'skompetence, hæftelse, regnskf%b, revisi· 
on og budgettering. Endvidere ml der være 
beste.tnrn!lJse.r om anvendelse af et eventuelt 
overakudl. sAfremt opholdsatedet som sMant . 
nedlægges.. ' 

BotilQud kOD med fordel organiseres som 
fonde/selvejende institutioner og sbl, for at 
der.er tale om en fond, opfylde betingelserne 
som en gyldigt oprettet fond. Det er" W1t5~ 

kommunens opgave SOm led i undersøgelsen 
ol botilbudet et. tilse, at orgaoisationsforhol
dene er a.fklaret korrekt. I 

Botilbudet bør have e.n vedtægt, hvoraf 
fremgu nom og hjemsted, formll, egenka
pital, udpegning ei ledelse og ledelsens 6pga
v&. og dispositioIlSI'Ct over for trediemand, 
hæftelse for gæJdsfutpligtel.er, hvorledes der 
skal forhol<1es med budgetlægning, regn
skabsførelse og revi&ion, vedtægtsændring og 
anvendelse al kapitalen i tilfælde al nedlæg
gelse. l 

Der bør forefmdes en tilgængelig m!.1sæt
ning for botilbudets arbejde. M denne skal. 

nomiske fOthold, de fysiske r~mmerJ det pæ- " det fremg~, hvilke pæd~gogi.ke/teoretiske
 
degogl.k indhold samt medarbejdergruppens : o'Vervejelser, der ligger tiljgrund for behand

personlige og fåglige kvalifikationer. alt sam ling.arbejdet.
 
menholdt med den målgruppe man Ønsker at Af mllsætningen skal Idet desuden frem, .
arbejde med. g!., hvorledes den bagvedhggende metode 

Som væsentlige "elementer i vurderingen udmøntes i daglig beh."dlingspralcsis. 
af, om et opholdssted læn gOdkendes som eg· Ledelsen drager omsorg for, at inatitut1~
net, indgfu således nen lever op til si.'1 målsætnL"1.g, ligesom d~t 

3. 
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bør sikres, at institutionen har indbygget en 
sclvloitisk/seJvevcluerende melode, der sikrer 
en kontinuerlig kvalitets- og metodeudvik
ling, der til eIiliver tid matcher brugergrup
pen.
 
. Endelig skal der oplyses om eventu"c11o
 
tilknytninger til religiøse, politiske, ideologi

ske eller tilsvarende grupperinger. 

4.3. Krav møkonomi 
Ved vurderingen af det private botilbuds 

økonomiske forhold indgår godkendelse af
 
tilbudet. samlede budget og stillingtagen til
 
regnskabet. Der bør ikke stilles krav om
 
konteringsfonn svarende til de for amtskom

munen g~ldende - men budgetrammen bør
 
vurderes som. en helhed.
 

Budgetgodkendelsen er ikke tænkt som 
en minutiøs. gennemgang af hyer enkelt post 
på. budgette.t, men som en samlet vurdering 
af. om budgettet er realistisk og hænger ~6IIl
men. Det vil sige. om det afspejler aktivi~ 
teteme på stedet og giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbudet i forhold til prisen 
og den laeds af brugere; som stedet ønsker a.t 
modtage, og om der er en acceptabel sam
menhll:ng mellem pris og indhold. 

Pladsprisen fastsll:ttes ei botilbudet med 
udgangspunkt i det godkendte budget. Den 
anbringende myndighed bestemmer, hvad 
den vil betale for anbringelsen. 

Prisen kan i a""lige tilfælde' supplere. 
med eksmbevilling til fx særlig støtto, helt 
særlig aktivitet eller lignende for bestemte 
brugere. 

Ved vur<leringen af privatejede botilbud 
skal godkendelsesmyndigheden sll:"kilt va:re 
opmærksom på, at der ikke for offenOige 
midleo.r foretages en fonnueopsamling i for~ 

bindeJse med den socialre:dagogiske virk
somhed. For at sikre en hensigtsmæssig drift 
og undgi uønskede lukninger skal der dog 
geM.em aftale mellem godkendelsesmyndig~ 

heden og det privatejede botilbud sikres mu
lighed for anvende!seiheDsætte!se'ei over'
skud til konsolidering og udvikling. ' 

Et privat opholdssted skal revideres af en 
registrere~ e~ler statsautoriseret revisor. . 

4.4. Krav til medarbejderne 
Amtskommunen kan - under hensyn til 

lovgivningen i ,øvrigt ~ som godkendende 
myndighed indhente, alle oplysninger om fx 
medarbejderne) som skønnes re1evante, her~ 

under uddannelsesbeggrimd, helbredsforhold 
og eYl straffeattest. Den ~Iltskommunale 

godkendelse vedrører imidlertid alene bcti1~ 
budet som sådant cg angår de:rfor kun indi
r~te den enkelte medarbejder. Ansættelses
og ledelseskompeteneen ligger dIedes hos 
botilbudets ledelse. 

Botilbudet" skal have en fastlagt per
sonalencnnerlng, som til enhver tid kan sæ.t
tes i relation til antallet af pladser og mål
grJppen for botilbudets arbejde. ' 

Der bør foreligge' fuDktionsbeskrivelser 
for de enkelte medarbejdere. som kan sættes i
 
relation til deres uddannelsesniveau og fagli~
 
ge kompetence i Øvrigt. .
 

Derudover skal der fOIel1gge en vagtplan, 
som synliggør personaledækningen i døgnets
 
timer i forhold til de opgaver, der skal iØ'es.
 

Det ,bør sikres, at boti!budet,har formule
ret - og efi<Jlever - hvilke uddannelsetmæs
sige og andre krav, der stilles til det fastansat
te personale, fx i forbindelse.med ansættelse 
af ex-misbrug<Je bør' der foreligg'e en generel 
beslutning om, hvor l~nge disse skal have 
været ude af misbrug inden ansættelsen. 

Amtskommunen indhenter med botilbu
dets ansattes s2Illtykke oplysningar om straf
feattest fra Kriminalregisteret. De nænnere 
regleT herom er .fastsat at" r~stitsministeriet 
.ved skrivelse ar 28. deeembar 1979, som se
nest ændret den 25. november 1989. r beg",. 
ringen skal angives, at straffea.ttesterne skal 
benyttes i forbindelse med en ansøgning om 
godkendelse af et botilbud efter § 94a. 

Ansøg""1e bør i en helbredsl;rldll:ring atå 
inde for, at de helbredsmæssigt er i stand til 
at pAtage sig opgaven. Egentlige helbredsat
tester for ansøgerne indhentes, hvis amtskom
munen flOder bebov herfor. Den amtskom
mune, der forlanger helbredsattest. afholder 
udgiften dertil. ' 

4.5. Krav til fysiske rammer 
Der bør 1x ikke .tilles så strenge krav til 

de fysisko ra:inmer og faciliteter, men de 
myndighedskrav, der i Øvrigt måtte være, mi 
selvfølgelig overholdes (fx ,bygnings- og 
sundhedSIllll:ssige forhold). En godkendelse 
indebltIer ikke, at amtskommunen har tagei 
stilling til andre myndigheder. krav. 

Botilbudet må forinden selv sikre sig de 
fornødne tilladels<J fra ~dre relevante ~yn
digheder .""'t sikre sig, at regler i anden lov
givning kan opfyldes. 

Der bør i alle forhold sikres fysiske ram
mer, der udov<J at Opfylde myndighedskrav, 
er reprll:sentative for god dansk standard. Der 
lægges isa:r Vll:gt pi køkken. toilet- og bade
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forhold. Som udgangspunkt bør der ku.;"'e 
tilbydes enkeltværelse, medminde institutio~ 

neils behandlingskoncept tilsiger endel. 

4.6. Tilsyn 
Til opgaven med at godkende knytter sig 

samtidig et tilsyn med stedets udvikling og en 
støtte Dg VUIdering af indholdet for at sikre 
det indhold, stedet har flet godkendelsen' pA. 
Det er amtskommunens ansvar at tilrettelæg
ge varetagelsen ef det løbende tilsyn mOd pri· 
yate opno1dssteder for voksne. 

FormAlet med tilsynet er at pAse, at forud
sætningerne for den givne godkendelse fort

)	 sat er til stede. Endvidere skal amtskommu
nen som en del af tilsynet i det omfang stedet 
'Ønsker at indgå i samarbejde herom bidrage 
til at sikre kvaliteten i tilbudet samt udvikle 
og støtte tilbudet. 

Tilsynets indholdsIlllessige del vil sAledes 
være at ,sikre," at ,botilbudet fungerer efte.r. 
hensigten i relation til ledelse, personale, pæ
dagogik, cu:ganisatoriske og økonomiske for
hold, fysiske rammer m.v. 

Amtskommunen kllll ud oVer faste rege\' 
mæssige tilsynsbesøg fåretage uanmeldte be
søg pA botilbudet. 

Kapitel 5 
FremgangsmAde ved godkendelse og ophør 

afg<>dkendojse . 

5.1. Vurdering sf botllbndet . 
Da der er tale om sA bredt et SJlektrum af 

anbtingelsesmuJigheder, vil den lllldersØgel
se, der skal lægges til grund, forinden der kan 
udstedes en generel godkendelse af amtskom
munen kunne variere afhængig af botiJbudets 
karakter. 

Baggrunden for netop at vælge amtskom
munen som godkendelsesmyndighed har væ

. ret, at amtskommunen I)J.å antages at Ilde 
t over fornøden ekspertise i relation til spørgs

mAlet om et bestemt botilbud kan leve op til 
den Ojlgavo, som botiJbudet ønsker at løse. 

Amtskommu11en kan. ikke pA forbAnd af
vise at flMetage en generel egnethedsvuroe· 

)	 ring, selvom der ikke lokalt er brug for de 
pågældende pladser, men det private tilbud 
skal dog kllllne sandsynliggØre, at det vil bli

S~cif.!r,;;,·. 
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Vajednin9 om servicelovens regler om godkendelse al og
 

lilsyn med vissa private bofllbud for vok,r,.
 

ve. anvendt af en 2Ilden amtskommune e11e,~ 

kammnnc. 
Det private botilbud er fOIjlligtet til at 

fremkomne med de oplYSl)inger, der er nød
vendige faT at amtskommunen kan træffe af· . 
gørelse i sagen. Amtskommunen skal i for_( 
bindelse med sin vurdering af det enkelte bo
tUbud sikre at sagen er belyst i det omfang, 
det. er nødvendigt for at kunne træffe afgørel·
 
se l sagen. .
 

Amtskommunen ·kan vælge at indkalde
 
ansøgeren til en samtale Dm ansøgningen om 
godkendelse med henblik pA en gensidig ori·
 
entering om sagens videre forløb og få et
 
overblik over de foreliggende Ojllysninger
 
herunder om fx pædagogik, metoder, nounc
ring. personalaforhold, bygningsmæssige for· 
hold mv. 

Den godkendende amtskommune har ikke 
umiddelbort efter SEL § 94a pligt til at høre 
reprresentanter f~a brogerside i forbindelse 
med en ansøgning om godkendelse og i det 
løbende tilsyn; men amtskommunen kan ind
drage evt. 'erfaringer fra. brngerside, bJ... som 
en følge af de retningslinier .om brugerind
dragelse, som amtskommune fastsætter efter 
SEL § 112: Videre vil amtskommunen kunne 
tage godkendelses- og lilsynSjlroblernatikken 
op i ddanne rAdgiv.,nde organer, der mAtte 
vw. etableret efter SEL § 114 e11"" i 'amtsli
ge brugerrAd .efter RTL § 41. 

Endelig vil amtskommunen kunne ind
drage .oplysninger om llIlSøgeren fra .."dIe 
myndigheder, der har anvendt botilbudet tid· 
ligere. ' I 

Med' godkendelsen lidtrykker amtskom
munen, at den anser botilbudet for egnet til, 
at det XllII benyttes som ,botilbud for en be
stemt mAJgruppe. Foruden llllgive1se af plads
tal skal der i godkendelsen derfor være en 
nærmere beslciivelse de mAJgrupper. som til
budet er fundet egnet til at modtage• 

Resultatet af amtskommunens vurdering 
bør munde ud i en begrundet, skriftlig afgØr

else. Xan ansøgning om generel godkendehe
 

. ikke imødeJcommes~ bør! amtskommunen så~
 
ledes nærmere begrllllde ?islaget. 

Amtskommu,nen skaJ' ved godkendelse af 
botilbudet følge udviklingen i tilbudet og på· 
se, at der ikke modtages fl~re pexsoner.eller at 

5 



der optages andre. kategorier af brugere, end 
botilbudet er godkendt til. Amtskommunen 
skal ikke vurdere, om konkrete anbringelser 
er' i overensstemmelse med en generel god
kendelse, medminde· der sker anbringelser, 
der klart falder uden for den målgruppe, til
budet er godkenåt til at modtage. AmtskDm
munen påser i øvrigt at a.,d:re af de. forudsæt
ninger l godkendelsen er givet under. fortsat 
er opfyldt. 

'Forholdene i botilbudene kan ændre sig, 
fx ved udskiftning af medarbejdere, hvorved 
stedets pæ.dagogiske ressourcer forøges eller 
fomindskes, hvilket kan få konsekvenser for 
det antal eller den type personer, der kan 
modtages. Hvis der sker ændringer i godken
delsesgrundlaget skal dette meddeles til amts
kommunen. 

Et allerede godkendt botilbud kan søge 
om godkendelse med henbllk på en udvidelse 
af den kreds af brugere, som stedet er god
kenåt til at modtage. Der er her tale oI,n en ny 
ansøgning om gOllkendelse. 

l 
Det kan i .ærlige tilfælde være rimeligt at 

godkende et privat botilbud på foreløbig ba
sis, fx ved. ændring af målgruppen eller inden 
fuld udbygning afmedarbejderOlaben. 

5.2. OphBr af godkendOJsm 
En godkendelse kan og bør bringes til op

hør, når amtskommunen finder, at forholdene 
i botilbudet er d væsentlig ændret, at de ikke 
længero er acceptable. Dette bør i givet fald 
ske efter en genvurdering som udgangspunkt 
i en forhandling med det private tilbud. De· 

--'----------_ .. - 
måde og over en pe.:riode, der tageJ: it.:~nødent 

hensyn til dem. der har ophold på sted.ot. 

Kapitel 6
 
Klageadgang og ikrafttræden
 

6.1. Ingan ankemulighed . 
Den w:ntskDmmunale vurdering af bDtU

budet SO:r.:"l generelt egnet til at modtage et be
stemt antal af en bestemt målgruppe er ikke 
egnet til efte,prøvning ved en ankebehand
ling. I 'V1lrderingen indgår en lang rrekke ele
menter I s:om forudsætter et grundigt kendskab 
til en lang række lokale forhold. . 

Et eventuelt afslag på godkendelse som 
egnet botilbud kan således ilde. indbringes 
for anden adroinistrativ myndighed, jf. § 94a, 
stk:. 2, svarende til, hvad de< er gældende for 
opholdssteder for børn og unge efter SEL 
§ 49, stk. 3. Det forudsættes imidlertid som 
nævnt under pkt. 6.1, at resultatet af amts
kommnnelUl vurdering fremgår af en begrun
det, skriftlig afgørelse. 

Socialministeriet vil følge udviklingen på 
området med henblik på at sikre en forts.t 
bredde i tilbudene. 

.6.:r. Ikrafttrll'den cg virknIng 
. Godkendel.es- og tilsynsordningen hæder 
I kraft den 1. jnli 2000 og har virknirig· ·ved 
godkendelse af boti\bnd efter denne dato. Det 
vil sige; at botilbud, sam etableres og tages i 
brug efter denne dato skal være godkendl . 

BOlilbud, der er etableret og taget i brug 
før den l. juli 2000, er w;ntslcommnnen for

anbringende myndigheder bør i en sådan si:.. pligtet til at foretagegodke,lllelse af inden 
tuatiou 'Underrettes ·herom, sAledes at de kan udgangen af·2001. Amtslconiinunen kan dog 
sørge for. at personeme forlader stedet og får beslutte at tage stilling til godkendelse af sl.
tilbudt andet botilbud. Dette bør foregå på en danne botilbud inden-dette tidspunkt, hvis det 

findes hensigt.mæSsigt. , 
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Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

BESLU1NlNGSPROTOKOL 

fra ordinært møde onsdag den 12. november 2003 

Sager til beslutning 

14. Status for Gaderurnmet (Bilag) 

FAU 588/2003 J.nr. 569/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at 
forsætte med at yde økonomisk støtte til Gaderummet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge 
at finde egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i 
Københavns Kommune 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. februar 2004 til at blive godkendt af f amilie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. marts 2004 til at blive godkendt af 
Civilretsdirektoratet 



.i 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

alternativt 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre 
med at yde økonomisk støtte til Gaderummet med 
udgangen af2003, da Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan godkende 
Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven 
§ 91 jf. §94a. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud 
for Gaderummets målgruppe ud fra samme budgetmæssige 
ramme som angivet i satspuljeaftalen med 
Socialministeriet, når den økonomiske støtte til 
Gaderummet ophører. Koncept på tilbuddet forelægges 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden 
Socialministeriet kontaktes med henblik på en aftale om, at 
de reserverede midler til Gaderummet overføres til dette 
tilbud. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 
mødet den 12. november 2003 

Kontorchef Anders Kirchhoff og socialfaglig konsulent 
Uru1a Madsen deltog under punktets behandling. 

Udvalget tiltrådte indstillingens 5 første at'er. 

Familie· og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 
mødet den 29. oktober 2003 

Punktet blev udsat. 



RESUME 

Gaderummet har siden 1. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAD 90/2002) fulgt 
op afmøde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at 
få anvist yderligere midler. 

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, 
at forudsætningerne (selvejende institution med juridisk 
holdbar bestyrelse, nye godkendte lokaler m.v.) beskrevet i 
satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfyldt. 

5. salen i Gaderummet brændte d. 5. april 2003. 
Gaderummet fungerer nu på 4. salen. En verserende retssag 
omkring lovligheden af at benytte lokalerne til overnatning 
er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder på, at 
Gaderummet skal fraflytte lejemålet straks. Sagen er anket 
til landsretten. 

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de 
ikke vil godkende Gaderummet før Københavns Kommune 
har godkendt Gaderummetjf. Servicelovens § 91 (regler 
for godkendelse af opholdsteder for voksne), og i den 
forbindelse har indgået en samarbejdsaftale vedrørende 
tilsynet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. 
Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grund af, at 
Gaderummet ikke har myndighedernes godkendelse til at 
bo på stedet, og da stedet indholdsmæssigt ikke lever op til 
lovens krav. 

Gaderummet har jævnligt været behandlet på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøder i knap 2 år. Den politiske 
følgegruppe opstillede marts 200 l en række fokuspunkter 
for Gaderummet, som Gaderummet skulle leve op til, men 
som Gaderummet samlet set ikke lever op til endnu. 
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Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

BESLUTNTINGSPROTOKOL 

fra ordinært møde onsdag den 12. november 2003 

Sager til beslutning 

14. Status for Gaderummet (Bilag) 

FAU 588/2003 J.m. 569/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at 
forsætte med at yde økonomisk støtte til Gaderummet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge 
at fmde egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i 
Københavns Kommune 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. februar 2004 til at blive godkendt af Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. marts 2004 til at blive godkendt af 
Civilretsdirektoratet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 la. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

alternativt 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre 
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med at yde økonomisk støtte til Gaderummet med 
udgangen af 2003, da Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan godkende 
Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven 
§ 91 jf. §94a. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud 
for Gaderummets målgruppe ud fra samme budgetmæssige 
ramme som angivet i satspuljeaftalen med 
Socialministeriet, når den økonomiske støtte til 
Gaderummet ophører. Koncept på tilbuddet forelægges 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden 
Socialministeriet kontaktes med henblik på en aftale om, at 
de reserverede midler til Gaderummet overføres til dette 
tilbud. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 
mødet den 12. november 2003 

Kontorchef Anders Kirchhoff og socialfaglig konsulent 
Unna Madsen deltog under punktets behandling. 

Udvalget tiltrådte indstillingens 5 første atler. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 
mødet den 29. oktober 2003 

Punktet blev udsat. 

RESUME 

Gaderummet har siden l. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 90/2002) fulgt 
op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at 
få anvist yderligere midler. 

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, 
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at forudsætningerne (selvejende institution med juridisk 
holdbar bestyrelse, nye godkendte lokaler m.v.) beskrevet i 
satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfyldt. 

5. salen i Gaderummet brændte d. 5. april 2003. 
Gaderurnrnet fungerer nu på 4. salen. En verserende 
retssag omkring lovligheden af at benytte lokalerne til 
overnatning er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder 
på, at Gaderummet skal fraflytte lejemålet straks. Sagen er 
anket til landsretten. 

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de 
ikke vil godkende Gaderummet før Københavns 
Kommune har godkendt Gaderurnmet jf. Servicelovens § 
91 (regler for godkendelse af opholdsteder for voksne), og 
i den forbindelse har indgået en samarbejdsaftale 
vedrørende tilsynet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
godkende Gaderurnrnet som opholdssted for voksne jf. 
Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grund af, at 
Gaderurnmet ikke har myndighedernes godkendelse til at 
bo på stedet, og da stedet indholdsmæssigt ikke lever -op til 
lovens krav. 

Gaderurnrnet har jævnligt været behandlet på Farnilie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsrnøder i knap 2 år. Den politiske 
følgegruppe opstillede marts 200 l en række fokuspunkter 
for Gaderummet, som Gaderurnrnet skulle leve op til, men 
som Gaderurnrnet samlet set ikke lever op til endnu. 
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Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 12. november 2003 

Sager til beslutning 

14. Status for Gaderummet (Bilag) 

FAU 588/2003 J.m. 569/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at 
forsætte med at yde økonomisk støtte til Gaderummet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge 
at fmde egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i 
Københavns Kommune 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. 1. februar 2004 til at blive godkendt afFamilie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. marts 2004 til at blive godkendt af 
Civilretsdirektoratet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

alternativt 

at Familie· og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre 
med at yde økonomisk støtte til Gaderummet med 
udgangen af2003, da Familie- og 
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Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan godkende . 
Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven 
§ 91 jf. §94a. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages 

at Familie-og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud 
for Gaderummets målgruppe ud fra samme budgetrnæssige 
ramme som angivet i satspuljeaftalen med 
Socialministeriet, når den økonomiske støtte til 
Gaderummet ophører. Koncept på tilbuddet forelægges 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden 
Socialministeriet kontaktes med henblik på en aftale om, at 
de reserverede midler til Gaderummet overføres til dette 
tilbud. 

RESUME 

Gaderummet har siden l. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 90/2002) fulgt 
op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at 
få anvist yderligere midler. 

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, 
at forudsætningerne (selvejende institution med juridisk 
holdbar bestyrelse, nye godkendte lokaler m.v.) beskrevet i 
satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfyldt. 

5. salen i Gaderummet brændte d.S. april 2003. 
Gaderummet fungerer nu på 4. salen. En verserende 
retssag omkring lovligheden af at benytte lokalerne til 
overnatning er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder 
på, at Gaderummet skal fraflytte lejemålet straks. Sagen er 
anket til landsretten. 

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de 
ikke vil godkende Gaderummet før Københavns 
Kommune har godkendt Gaderummetjf. Servicelovens § 
91 (regler for godkendelse af opholdsteder for voksne), og 
i den forbindelse har indgået en samarbejdsaftale 
vedrørende tilsynet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
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godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. 
Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grund af, at 
Gaderummet ikke har myndighedernes godkendelse til at 
bo på stedet, og da stedet indholdsmæssigt ikke lever op til 
lovens krav. 

Gaderummet har jævnligt været behandlet på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøder i knap 2 år. Den politiske 
følgegruppe opstillede marts 2001 en række fokuspunkter 
for Gaderummet, som Gaderummet skulle leve op til, men 
som Gaderummet samlet set ikke lever op til endnu. 

SAGSBESKRIVELSE 

Status i forhold til Gaderummet 

1.1 Gadernmmets økonomi 

Gaderummet har siden 1. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 90/2002) fulgt 
op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet (statusrapport maj
juni 2003) anmoder nu om, at få anvist 50.000 kr. til 
dækning afuforudsete udgifter for perioden 1. januar 2003 
- 31. maj 2003, samt om at få forhøjet deres arbejdsbudget 
til 125.000 kr. per måned fra 1. juni 2003. Gaderummet 
redegør selv i brev af d. 11. august 2003 for et yderligere 
fmansieringsbehov svarende til 545.541 kr. for resten af 
2003. Konsulentkompagniet gør i deres sidste 
statusrapport opmærksom på, at Gaderummet mangler 
345.924 kr. til ekstraudgifter for resten af2003 bl.a. 
begrundet i en beslutning som bestyrelsen har taget i juni, 

. som Konsulentkompagniet først er blevet vidende om i 
september 2003. 

Der er således divergerende opfattelser af opsamlet 
underskud og månedligt ekstrabehov mellem 
Konsulentkompagniet og Gaderummet. 

1.2 Boligsituationen 

5. salen i Gaderummet brændte lørdag d. 5. april 2003. Det 
var i disse lokaler de unge overnattede. Gaderummets 
brugere er siden hen rykket sammen på 4. salen, hvor 
nogle af de unge nu overnatter. Der overnatter 5-10 unge 
mod tidligere 20-30. Det er endnu ikke lykkedes 
Gaderummet at fmde nye lokaler, og 
Konsulentkompagniet, som har forsøgt at være 
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behjælpelig, udtrykker, at ingen ønsker Gaderummet "i 
deres baggård". . . 

Blandt andet på grund afbrandmyndighedernes krav til 
brandsikkerhed har udlejer ophævet lejemålet med 
Gaderummet d. 14. august 2001, hvilket dog har ført til en 
retssag mellem udlejer og Gaderummet. Der faldt d. 20. 
juni 2003 dom ved Københavns Byret. Dommen lyder på 
at ophævelsen aflejemålet er lovlig og gyldig, og 
Gaderummet tilpligtes i konsekvens heraf at fraflytte 
lejemålet straks. Sagen er anket af Gaderummet til . 
Landsretten d. 4. juli 2003. Det er svært at bedømme, hvor 
lang tid der går inden sagen afgøres, men behandlingstiden 
i byretten har taget knap 2 år. 

Det fremgår af domsudskriften, at der desuden skal betales 
forhøjet husleje tilbagevirkende samt sagsomkostninger på 
15.500 kr. til sagsøgeren. 

Udskrift af dombogen bilagt. 

1.3 Selvejende institution 

Gaderummet skal organisere sig som selvejende institution 
i overensstemmelserne med reglerne i fondsloven, jævnfør 
beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. 
december 2002 (FAD 544/2002) fulgt op af beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003 
(FAU 321/2003). 

Gaderummet har d. 21. juni 2003 anmodet 
Civilretsdirektoratet om at vurdere, hvorvidt Den 
Selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen er en fond i 
fondslovens forstand. 

Civilretsdirektoratet har i brev af d. 4. juli 2003 meddelt 
såvel Gaderummet som Københavns Kommune, at de 
medsendte vedtægter ikke er udformet, så der er tale om en 
fond i fondslovens forstand. 

Gaderummet har blandt andet ønsket at stifte fonden med 
en kapital på Okr. Fondslovens kraver minimum en 
kapital på 10-12.000 kr., som der så skal søg es 
dispensation for, da beløbet normalt er på 250.000 kr. 
Dette fremgår også afbeslutningsprotokollen fra Familie
og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af d. 28. maj 2003 
(FAU 321/2003). Gaderummet har således ikke fulgt de 
anvisninger, som fremgår afFamilie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutningsprotokol. 
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Civilretsdirektoratets brev er bilagt. 

Gaderummet har på ny søgt Civilretsdirektoratet om 
godkendelse d. 11. august 2003, men Civilretsdirektoratet 
meddeler Gaderummet d. 12. september 2003, at 
Gaderummet ikke kan godkendes efter reglerne i 
fondsloven. Dette er begrundet i, at Københavns 
Kommune ikke har godkendt Gaderummet efter 
Servicelovens § 91, jf. § 94a, og der derfor ikke er indgået 
nogen aftale om tilsyn mellem institutionen og kommunen. 
Civilretsdirektoratets brev er vedlagt. 

1.4 Status på satspuljeansøgning ogpolitiske jokuspunkter 

I den aftale Københavns Kommune har indgået med 
Socialministeriet om satspuljemidler er der formuleret en 
række krav til Gaderummet. Krav og status er: 

• at Gaderummet omdannes til en selvejende 
institution med en juridisk holdbar bestyrelse - er 
ikke afsluttet 

• at Gaderurnmet fastholder indhold, målgrupper og 
økonomi, således som det fremgår af ansøgning til 
satspuljen til social udsatte - er ikke realiseret 

• at det hele tiden har og forsat er Gaderummets eget 
ansvar at finde nye lokaler, som opfylder 
brandmyndighedernes krav til brandsikring - er ikke 
realiseret 

Aftalen skal godkendes i Borgerrepræsentationen i 
forbindelse godkendelse af budget 2004, som forventes 
vedtaget oktober 2003. 

Ovenstående krav omhandler samme temaer, som er 
indeholdt i de fokuspunkter, den politiske følgegruppe 
opstillede marts 2002. Fokuspunkter og status: 

• At der er orden i økonomien - uorden p.t. 

•	 At der ansættes fagfolk - der er ansat en psykolog 
mere 

•	 At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser 
der er ikke indgået aftale med H:S. Der forhandles 
med psykiater Henrik Rindom 

•	 At der udarbejdes planer for den enkelte beboer - er 
ikke en realitet 
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• At Gaderummet forholder sig aktivt til 
misbrugsproblematikken - uafklaret 

• At der sker en klar adskillelse mellem Regnbuen og 
Gaderummet - beskrevet isatspuljeansøgning 

• At der arbejdes hen i mod, at stedet primært bruges 
af københavnere - det er Konsulentkompagniets 
vurdering at stedet primært bruges af københavnere 

• At beboerne er reelt boligløse - uafklaret 

•	 At målgruppen for fremtidens Gaderum defmeres 
er beskrevet isatspuljeansøgning 

• At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel 
brugerindflydelse. 

•	 At der er åbenhed om beslutninger!beslutningsgange 
- Konsulentkompagniet vurderer at der er åbenhed 
om beslutninger. 

Ovenstående blev suppleret med beslutningen på Familie
og Arbejdsmarkedsudvalgs-møde d. ll. december 2002 
(FAD 544/2002): 

•	 At der skal indarbejdes rutiner omkring 
målopsætning og dokumentation for arbejdet i 
Gaderummet - er ikke en realitet 

• At der skal være tale om midlertidigt bo-ophold 
beskrevet isatspuljeansøgning 

1.5 Evaluering 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. ll. 
december 2002 (FAU 544/2202), at Gaderummet skulle 
evalueres igen. Beslutningen lød på følgende: 

•	 at der laves en ny evaluering om ca. l år, hvor de mål 
følgegruppen opsatte i marts måned evalueres, 
inklusiv kvantificeres udfra veldefmerede 
opgørelsesmetoder 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har endnu ikke 
iværksat en ny evaluering grundet den uafklarethed der har 
hersket omkring Gaderummet i indeværende år. 
Forvaltningen har afventet, at Gaderummet bliver etableret 
som selvejende institution og flytter til godkendte lokaler, 
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som forudsætning for at Gaderummet kan evalueres på et 
nikke-kriselignenden grundlag. 

2. Gaderummet her og uu - og i fremtiden 

2.J Godkendelseprocedurer 

Af Socialministeriets vejledning (bilagt) punkt 4.1. om 
Servicelovens regler om godkendelse af og tilsyn med 
visse private botilbud for voksne fremgår det: 

nJ overvejelserne om godkendelse skal derfra 
amtskommunens side foretages en samlet vurdering af 
bl.a. de organisatoriske og økonomiske forhold, de fYsiske 
rammer, det pædagogiske indhold samt 
medarbejdergruppens personlige ogfaglige 
kvalifikationer, alt sammenholdt med den målgruppe man 
ønsker at arbejde med. 

Som væsentlige elementer i 
vurderingen af, om et opholdssted 
kan godkendes som egnet, indgår 
således 

•	 om de økonomiske og organisatoriskeforhold ligger 
inden for rimelige rammer, 

•	 om medarbejdersammensætningen og 
medarbejdernes kvalifikationer er rimelige iforhold 
til den målgruppe, 

•	 om de fYsiske rammer er tilfredsstillende, herunder 
om derforeligger nødvendige godkendelserfra 
andre myndigheder i relation til myndighedskrav 
samt 

•	 om der er sikret rimelig faglig støtte, og om 
botilbuddet er indstillet på at modtage vejledning og 
supervision ". 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke p.t. 
godkende Gaderummet bl.a. af følgende grunde: 

l.	 Gaderummet ikke har myndighedernes tilladelse til at 
bo på stedet. 

2.	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
godkende de vedtægter som i juni 2003 er sendt til 
Civilretsdirektoratet, jf. punkt 1.3. 

3.	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan p.t. 
ikke godkende de fysiske rammer, den 
behandlingsmæssige indsats og det samlede 
personales kvalifikationer. 
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Såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter 
den første del af indstillingen vil Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen forsøge straks at fmde 
egnede lokaler til Gaderummet. Gaderummet skal derefter 
straks opfylde de kraven godkendelse af et opholdssted 
for voksne kræver. Dette jævnfør ovenstående beskrivelse 
afgodkendelseskrav, samt de krav som Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutninger december 2002 
(FAU 544/2002) og maj 2003 (FAU321/2003) beskriver, 
samt nedenstående uddybende beskrivelse omkring 
tilsynsforpligtigelse 

2.2 Forstærket tilsyn 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit 
møde d. 28. maj 2003 (FAU 321/2003) "at der indenfor 
kommunens ramme til Gaderummet sættes midler aflil et 
forstærket tilsyn med Gaderummet". 

Den normale procedurer er, at en aftale om tilsyn 
udfærdiges i forbindelse med en godkendelse af 
opholdsstedet. Som beskrevet ovenfor kan Familie- og 
Arbejdsmarkeds-forvaltningen p.t. ikke godkende 
Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven, 
og Civilretsdirektoratet har ikke godkendt Gaderummet 
som selvejende institution med en juridisk og økonomisk 
ansvarlig bestyrelse. Familie- og . 
Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor ikke den 
nødvendige juridisk ansvarlige forhandlingspart at indgå 
tilsynsaftalen med. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har overvejet, 
hvordan et midlertidigt forstærket tilsyn kunne 
iværksættes. Problemet er, at Gaderummet ikke kan leve 
op til a lmindelige standarder for botilbud til voksne, jf. 
nedenstående overordnet krav til tilsyn: 

• sundhedsfagligt tilsyn (vurdering afbehandling, 
vedligeholdelse, hygiejne m.v.) 

• sodalfagligt tilsyn (brug afhandleplaner, personalets 
faglige sammensætning, personaledækning udenfor 
dagtimer, visitation m.v.), 

• praktisk tilsyn (beboernes kost, boligindretning og 
rengøring m.v.) 

• økonomisk tilsyn (Konsulentkompagniets opgave, 
men hvor der p.t. er problemer) 

Hvis der gennemføres anmeldte og uanmeldte tilsyn i 
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Gaderummet på nuværende tidspunkt, vil 
tilsynsrapporteme blive en beskrivelse af alle de krav som 
Gaderummet ikke efterlever, jævnfør afsnit om status 
vedrørende Gaderummet og nedenstående uddybende 
afsnit om tilsyn. 

2.3 Uddybende afsnit omkring tilsyn afbosteder for voksne 

Det forstærkede tilsyn vil kunne gennemføres af 
forvaltningen i overensstemmelse med den praksis, som i 
forvejen findes på området. Formålet med det skærpede 
tilsyn vil være at påse: 

•	 at beboerne får den hjælp, som de har ret til efter 
loven og efter de beslutninger, som Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget har truffet, 

•	 at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig 
og økonomisk forsvarlig måde og 

•	 at forebygge ved at gribe korrigerende ind, inden 
problemerne udvikler sig yderligere. 

Tilsynet vil bl.a. omfatte: 

• om de fysiske rammer er godkendte og 
hensigtsmæssige 

• om Gaderummet når ud til den målgruppe 
botilbuddet er tiltænkt 

• om der er overensstemmelse mellem målgruppe, . 
målsætning og værdisæt 

• om brugersammensætningen fungerer 
hensigtsmæssigt 

• om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for de 
unge 

• om de unge har indflydelse på deres tilværelse 
• om der er noget samarbejde med pårørende 
• om de pædagogiske metoder og indfaldsvinkler er 

acceptable
 
• om personalet har kendskab til regler og
 

retningslinjer.
 

Ud over Socialministeriets vejledning omkring tilsyn vil 
forvaltningen kunne benytte samme koncept for tilsyn som 
kontoret for psykisk syge benytter ved deres tilsynsbesøg 
for opholdsteder for voksne med psykiske vanskeligheder. 
Det vil sige, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
blandt andet vil kunne tage kontakt med 
embedslægeinstitutionen m.h.p. at lave en aftale omkring 
et sundhedsfagligt tilsyn foretaget af dem. 
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Der vil blive tilrettelagt både anmeldte og uanmeldte 
tilsynsbesøg jf. vejledningen. 

MILJØVURDERING 

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige 
konsekvenser. 

ØKONOMI 

Konsulentkompagniet og Gaderummet (statusrapport maj
juni 2003) anmoder om, at få anvist 50.000 kr. til dækning 
af uforudsete udgifter for perioden 1. januar 2003 - 31. 
maj 2003, samt om at få forhøjet deres arbejdsbudget til 
125.000 kr. per måned fra 1. juni 2003. Dette er ændret til 
at Konsulentkompagniet i sidste statusrapport oktober 
2003 anmoder om et ekstratilskud på 345.924 kr., samtidig 
med at krisebudgettet på 100.000 kr. månedligt fastholdes. 

Der er afsat 2,5 mill. kr. på budget 2003 til Gaderummet. 

Det blev i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 19. 
marts 2003 (FAU 161/2003) besluttet, at der kunne bruges 
midler indenfor den samlede bevilling på 2,5 mill. kr. til 
etablering, depositum m.v. i nyt lejemål. 

Afbevillingen er der i forvejen afsat samlet 0,8 mill. til 
Konsulentkompagniet og evaluering, og anslået 0,2 mill. 
kr. til forstærket tilsyn jævnfør beslutning i Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003 (FAU 
321/2003). Alt i alt udgifter til Konsulentkompagniet, 
evaluering og forstærket tilsyn på l mill. kr. 

Det betyder, at der i alt er 1,5 mill. kr. igen til krisebudget 
Sanlt eventuelle flytteudgifter m.v. i forbindelse med nyt 
lejemål. Det nuværende krisebudget med 100.000 kr. 
månedligt betyder en samlet udgift for 2003 på i alt 1,2 
mill. kr. 

Til rest bliver 0,3 mil!. kr. til eventuel udbetaling af 
345.924 kr. til ekstra udgifter. Der ud over fastholdes det 
nuværende krisebudget på 100.000 kr. månedligt. 

Da tidspunktet på året nu er så langt fremskreden er det 
næppe realistisk, at der bliver brugt 1 mil!. kr. i 2003 på 
Konsulentkompagniet, evaluering og tilsyn. Det skal dog 
bemærkes, at der bør påregnes udgifter i forbindelse med 
en eventuel flytning (istandsættelse af såvel gammelt som 
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nyt lejemål) 

Gaderummets bestyrelsesfonnand oplyser i brev afd. ll. 
august, at de p.t. har et samletunderskud på 272.772 kr. 
samt 38.967 kr. per måned siden l. juni 2003, alt i alt en 
samlet underskud på 545.541 kr. 

Der er således divergerende opfattelser af det opsamlede 
underskud og de månedlige ekstrabehov mellem 
Konsulentkompagniet og bestyrelsesfonnanden. 

I ny statusrapport modtaget fra Konsulentkompagniet d. 
17. september anmodes der om et akut tilskud på 100.000 
kr. til Gaderummet. Det fremgår, at Gaderummet skylder 
80.468 kr. i skat, og skal til møde ved Told og Skat d. 22. 
september 2003. Dette beløb vil være dækket ind i den 
anmodning, som er beskrevet ovenfor fra 
Konsulentkompagniets statusrapport fra maj-juni 2003. Og 
i sidste statusrapport fra Konsulentkompagniet oktober 
2003 anmodes om 345.924 til ekstraudgifter for resten af 
2003. 

Der er i ovenstående beregninger ikke taget højde for 
dommen i byretten, hvor Gaderummet dømmes til at betale 
forhøjet husleje tilbagevirkende samt sagsomkostninger på 
15.500 kr. til sagsøgeren. 

Der henvises til uddybende bilag. 

. ANDRE KONSEKVENSER 

Ingen 

HØRING 

Ingen 

BILAG 

• Uddybende notat om økonomi -	 ansøgning af 
ekstramidIer 

• Beredskabsplan 
• Konsulentkompagniets statusrapport l. juli 2003 

(bilag fra Gaderummet fortroligt) 

• Konsulentkompagniets statusrapport 17. september 2003 

• Konsulentkompagniet statusrapport 3. oktober 2003 
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• Kalle Birch-Madsens brev samt notat til 
forvaltningen 7. juli 2003 (notat fra Gaderummet 
fortroligt) 

• Brev fra Gaderummet vedrørende økonomi ll. 
august 2003 

• Københavns Byret -	 boligretssag - udskrift af
 
dombogen 20. juni 2003
 

• Civilretsdirektoratets brev 4. juli 2003 
• Civilretsdirektoratets brev 12. september 2003 
• Socialministeriets vejledning om servicelovens regler 

om godkendelse af og tilsyn med visse private 
botilbud for voksne 

Grethe Munk 

I 

Carsten Stæhr Nielsen 

</TD> 
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Gaderummet - Reg..".,b..u.,e.." _ 

Fra: "Bjørn Christensen" <bc@kon-kom.dk>
 
Til: "Kalle Birck-Madsen (E-mail)..<socpsyk@post6.tele.dk>
 
Sendt: 27. november 2003 10:37
 
Emne: ejendom
 

Hej Kalle 

Vi arbejder med den forudsætning at vi kan løse problemerne i år, såp vi 
forbereder aftalen med Hvidovre, men aftalen skrives jo først under når 
vilkårene er tilstede. 

Vi har i dag fået tilbnud om en ejenodom i Vanløse, Jydeho1men 15, l.sal 
1300 kvm a ca. 700 kr. Ejendommen anmve ndes iuøvrigt til offentlige formål 
og beskyttede værksteder. Der skal etableres bedre bade/toiletforhgold men 
ellers skulle den være anvendelig. Kontakt Kirsten Hebo for at atale en 
besigtigelse. 

Med venlig hilsen 

Bjørn Christensen 

Konsulentkompagniet ApS 
Højvangen 13 
3060 Espergærde 

Tlf. 49 70 45 55 
Fax 49 70 45 35 

E-mail: bc@kon-kom.dk 

27-11-2003
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Gaderummet - Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge	 TIj. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sal E-mail: socpsyk@post6.tele.dk 
2200 København N www.gaderummet.dk Fax. 35374736 

Københavns Kommune
 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
 
Bernstorffsgade l 7
 
1592 København V
 

Alt: Kontorchef Anders Kirchhoff 

27. november 2003 

Anmodning om møde med forvaltningen. 

J	 Vi er blevet gjort bekendt med Indstilling og Beslutning fra mødet i FAU d.l2.november 2003. Og 
!.	 vi har straks via Konsulentkompagniet arunodet om et møde. Men vi har endnu ikke hørt noget fra 

Dem. 
Vi skal på denne baggrund selvarunode om et snarligt møde med forvaltningen, således at arbejdet 
kan bringes konstruktivt videre. 

Med venlig hilsen 

Ole Henriksen
 
Formand/or bestyrelsen i Gaderummet-Regnbuen
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Gaderummet - Regnbuen 

Fra: "Gaderummet - Regnbuen" <socpsyk@post6.tele.dk>
 
Til: "Bjørn Christensen" <bc@kon-kom.dk>
 
Sendt: 26. november 2003 18:30
 
Emne: Re: aftale rindom
 

Kære Bjørn.
 
Megen fint. Den kan vi godt skrive under på. Men er der overhovedet et grundlag at skrive under på?
 
Jeg tænker på kommunens tilgang/præmisser, for hidtil er der ikke penge til at indgå aftalen.
 

Desuden må du gerne give en melding på, hvornår restbeløbet - bevilget afFAU - kan komme til
 
udbetaling. Jeg kan ikke betale al resterende gæl dtil Told & Skat, og jeg har en frist til l.december
 
med resten
 
Mange hilsner Kalle
 

----- Original Message ----
From: "Bjørn Christensen" <bc@lco"-,-kom.c1k>
 
To: "Kalle Birck-Madsen (E-mail)" <~QCPS)'k@IlOstQ.n:l~~dk>
 

Sent: Wednesday, November 26, 2003 11 :49 AM
 
Subject: aftale rindom
 

Hej Kalle
 

På baggrund afjeres referat har vi udarbejdet vedhæftede forslag til
 
samarnbejdsaftale. Kan du nå at læse den i dag, og give feed-back.
 
Vi har nemlig en aftale med Hvidovre hospitals direktiponssekretær, som vil
 
tage sig af sagen på fredag, som er hans sidste arbejdsdag.
 

«Forslag aftale Hvidovre Hospital og Gaderummetl.rtf»
 

Med venlig hilsen
 

Bjørn Christensen
 

Konsulentkompagniet ApS
 
Højvangen 13
 
3060 Espergærde
 

Tlf. 49 7045 55
 
Fax 49 70 45 35
 

E-mail: h.c@kOl1:kOlll.dk
 

26-11-2003
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Gaderummet - Regnbuen 

Fra:	 "Lars Schou" <Iarsschou@ofir.dk> 
Til:	 "Ditte, GR" <d.krogh@wanadoo.dk>; "Ida, GR" <idus@ofir.dk>; "Kathrine,GR" 

<kathrineruus@yahoo.dk>; "Tna, GR" <tinarathje@hotmail.com>; "Alina" <alex@tanke.dk> 
"ego" <larsschou@get2net.dk>; "Fatima" <fatima.l@soflhomenet>; "Gitte" 
<sjoeqvist@hotmail.com>; "Henrik Risdorf' <henrikrisdorf@hotmail.com>; "Manja Jurkowsk 
<manjabio@worldonline.dk>; "Maya" <mthisted@worldonline.dk>; "Nanna" 
<nanna@stud kU.dk>; "Ole Henriksen" <ohiIl01@hotmail.com>; "Regnbuen" 
<socpsyk@post6.tele.dk> 

Sendt: 17. november 2003 12;28
 
Emne: Mali fra Henrik Rlndom
 

Kære Lars 
Jeg har netop tænkt på at skulle have fat i jer fordi 
jeg i 
radioen hørte Calle tale om de prohlemer, der er med at skaffe nye 
lokaler. Er det 
rigtigt at politikerne vil nedlægge Gaderummet hvis der ikke findes nye 
lokaler 
snarest? 
Hvordan går det ellers med at få mig tilknytte l Gaderummet som 
psykiater? 
Hvad med at spørge Marie forbundet om de ikke kan hjælpe med at skaffe 
en 
ejendom? Mariaforbundet ejer flere "jendamme som de bruger til projekter 
som 
Gaderummet 
Me~."enlig hilsen Henrik. 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk
mailto:mthisted@worldonline.dk
mailto:manjabio@worldonline.dk
mailto:larsschou@get2net.dk
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Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 12. november 2003 

Sager til beslutning 

14. Status for Gaderummet (Bilag) 

FAD 588/2003 1m. 569/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at 
forsætte med at yde økonomisk støtte til Gaderummet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge 
at finde egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i 
Københavns Kommune 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. februar 2004 til at blive godkendt af Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. marts 2004 til at blive godkendt af 
Civilretsdirektoratet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

alternativt 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre 
med at yde økonomisk støtte til Gaderummet med 
udgangen af2003, da Familie- og 
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Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan godkende 
Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven 
§ 91 jf. §94a. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages 

at Familie-og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud 
for Gaderummets målgruppe ud fra samme budgetrnæssige 
ramme som angivet i satspuljeaftalen med 
Socialministeriet, når den økonomiske støtte til 
Gaderummet ophører. Koncept på tilbuddet forelægges 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden 
Socialministeriet kontaktes med henblik på en aftale om, at 
de reserverede midler til Gaderummet overføres til dette 
tilbud. 

RESUME 

Gaderummet har siden l. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAD 90/2002) fulgt 
op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at 
få anvist yderligere midler. 

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, 
at forudsætningerne (selvejende institution med juridisk 
holdbar bestyrelse, nye godkendte lokaler m.v.) beskrevet i 
satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfyldt. 

5. salen i Gaderummet brændte d. 5. april 2003. 
Gaderummet fungerer nu på 4. salen. En verserende 
retssag omkring lovligheden af at benytte lokalerne til 
overnatning er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder 
på, at Gaderummet skal fraflytte lejemålet straks. Sagen er 
anket til landsretten. 

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de 
ikke vil godkende Gaderummet før Københavns 
Kommune har godkendt Gaderummet jf. Servicelovens § 
91 (regler for godkendelse af opholdsteder for voksne), og 
i den forbindelse har indgået en samarbejdsaftale 
vedrørende tilsynet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
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godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. 
Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grund af, at 
Gaderummet ikke har myndighedernes godkendelse til at 
bo på stedet, og da stedet indholdsmæssigt ikke lever op til 
lovens krav. 

Gaderummet har jævnligt været behandlet på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøder i knap 2 år. Den politiske 
følgegruppe opstillede marts 2001 en række fokuspunkter 
for Gaderummet, som Gaderummet skulle leve op til, men 
som Gaderummet samlet set ikke lever op til endnu. 

SAGSBESKRIVELSE 

Status i forhold til Gaderummet 

1.1 Gaderummets økonomi 

Gaderummet har siden l. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAD 90/2002) fulgt 
op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet (statusrapport maj
juni 2003) anmoder nu om, at få anvist 50.000 kr. til 
dækning af uforudsete udgifter for perioden l. januar 2003 
- 31. maj 2003, samt om at få forhøjet deres arbejdsbudget 
till25.000 kr. per måned fra l. juni 2003. Gaderummet 
redegør selv i brev af d. Il. august 2003 for et yderligere 
fmansieringsbehov svarende til 545.541 kr. for resten af 
2003. Konsulentkompagniet gør i deres sidste 
statusrapport opmærksom på, at Gaderummet mangler 
345.924 kr. til ekstraudgifter for resten af2003 bl.a. 
begrundet i en beslutning som bestyrelsen har taget i juni, 

. som Konsulentkompagniet først er blevet vidende om i 
september 2003. 

Der er således divergerende opfattelser af opsamlet
 
underskud og månedligt ekstrabehov mellem
 
Konsulentkompagniet og Gaderummet.
 

1.2 Boligsituationen 

5. salen i Gaderummet brændte lørdag d. 5. april 2003. Det 
var i disse lokaler de unge overnattede. Gaderummets 
brugere er siden hen rykket sammen på 4. salen, hvor 
nogle af de unge nu overnatter. Der overnatter 5-10 unge 
mod tidligere 20-30. Det er endnu ikke lykkedes 
Gaderummet at finde nye lokaler, og 
Konsulentkompagniet, som har forsøgt at være 
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behjælpelig, udtrykker, at ingen ønsker Gaderummet "i 
deres baggård". . 

Blandt andet på grund af brandmyndighedernes krav til 
brandsikkerhed har udlejer ophævet lejemålet med 
Gaderummet d. 14. august 2001, hvilket dog har ført til en 
retssag mellem udlejer og Gaderummet. Der faldt d. 20. 
juni 2003 dom ved Københavns Byret. Dommen lyder på 
at ophævelsen aflejemålet er lovlig og gyldig, og 
Gaderummet tilpligtes i konsekvens heraf at fraflytte 
lejemålet straks. Sagen er anket af Gaderummet til 
Landsretten d. 4. juli 2003. Det er svært at bedømme, hvor 
lang tid der går inden sagen afgøres, men behandlingstiden 
i byretten har taget knap 2 år. 

Det fremgår af domsudskriften, at der desuden skal betales 
forhøjet husleje tilbagevirkende samt sagsomkostninger på 
15.500 kr. til sagsøgeren. 

Udskrift af dombogen bilagt. 

1.3 Selvejende institution 

Gaderummet skal organisere sig som selvejende institution 
i overensstemmelserne med reglerne i fondsloven, jævnfør 
beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. II. 
december 2002 (FAU 544/2002) fulgt op afbeslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003 
(FAU 321/2003). 

Gaderummet har d. 21. juni 2003 anmodet 
Civilretsdirektoratet om at vurdere, hvorvidt Den 
Selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen er en fond i 
fondslovens forstand. 

Civilretsdirektoratet har i brev af d. 4. juli 2003 meddelt 
såvel Gaderummet som Københavns Kommune, at de 
medsendte vedtægter ikke er udformet, så der er tale om en 
fond i fondslovens forstand. 

Gaderummet har blandt andet ønsket at stifte fonden med 
en kapital på Okr. Fondslovens kraver minimum en 
kapital på 10-12.000 kr., som der så skal søg es 
dispensation for, da beløbet normalt er på 250.000 kr. 
Dette fremgår også afbeslutningsprotokollen fra Familie
og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af d. 28. maj 2003 
(FAU 321/2003). Gaderummet har således ikke fulgt de 
anvisninger, som fremgår af Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutningsprotokol. 
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Civilretsdirektoratets brev er bilagt. 

Gaderummet har på ny søgt Civilretsdirektoratet om 
godkendelse d. ll. august 2003, men Civilretsdirektoratet 
meddeler Gaderummet d. 12. september 2003, at 
Gaderummet ikke kan godkendes efter reglerne i 
fondsloven. Dette er begrundet i, at Københavns 
Kommune ikke har godkendt Gaderummet efter 
Servicelovens § 91, jf. § 94a, og der derfor ikke er indgået 
nogen aftale om tilsyn mellem institutionen og kommunen. 
Civilretsdirektoratets brev er vedlagt. 

1.4 Status på satspuljeansøgning og politiskefokuspunkter 

I den aftale Københavns Kommune har indgået med 
Socialministeriet om satspuljemidler er der formuleret en 
række krav til Gaderummet. Krav og status er: 

•	 at Gaderummet omdannes til en selvejende 
institution med en juridisk holdbar bestyrelse - er 
ikke afsluttet 

• at Gaderummet fastholder indhold, målgrupper og 
økonomi, således som det fremgår af ansøgning til 
satspuljen til social udsatte - er ikke realiseret 

•	 ill...det hele tiden har og forsat er Gaderummets eget 
ansvar at finde nye lokaler, som opfylder 
brandmyndighedernes krav til brandsikring - er ikke 
realiseret 

Aftalen skal godkendes i Borgerrepræsentationen i 
forbindelse godkendelse af budget 2004, som forventes 
vedtaget oktober 2003. 

Ovenstående krav omhandler samme temaer, som er 
indeholdt i de fokuspunkter, den politiske følgegruppe 
opstillede marts 2002. Fokuspunkter og status: 

• At der er orden i økonomien - uorden p.t. 

• At der ansættes fagfolk -	 der er ansat en psykolog 
mere 

• At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser 
der er ikke indgået aftale med H:S. Der forhandles 
med psykiater Henrik Rindom 

• At der udarbejdes planer for den enkelte beboer -	 er 
ikke en realitet 
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•	 At Gaderummet forholder sig aktivt til
 
misbrugsproblematikken - uafklaret
 

•	 At der sker en klar adskillelse mellem Regnbuen og 
Gaderummet - beskrevet isatspuljeansøgning 

•	 At der arbejdes hen i mod, at stedet primært bruges 
af københavnere - det er Konsulentkompagniets 
vurdering at stedet primært bruges af københavnere 

•	 At beboerne er reelt boligløse - uafklaret 

•	 At målgruppen for fremtidens Gaderum defineres 
er beskrevet isatspuljeansøgning 

•	 At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel 
brugerindflydelse. 

•	 At der er åbenhed om beslutningeribeslutningsgange 
- Konsulentkompagniet vurderer at der er åbenhed 
om beslutninger. 

Ovenstående blev suppleret med beslutningen på Familie
og Arbejdsmarkedsudvalgs-møde d. 11. december 2002 
(FAU 544/2002): 

•	 At der skal indarbejdes rutiner omkring
 
målopsætning og dokumentation for arbejdet i
 
Gaderummet - er ikke en realitet
 

•	 At der skal være tale om midlertidigt bo-ophold 
beskrevet isatspuljeansøgning 

1.5 Evaluering 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 11. 
december 2002 (FAU 544/2202), at Gaderummet skulle 
evalueres igen. Beslutningen lød på følgende: 

•	 at der laves en ny evaluering om ca. lår, hvor de mål 
følgegruppen opsatte i marts måned evalueres, 
inklusiv kvantificeres udfra veldefmerede 
opgørelsesmetoder 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har endnu ikke 
iværksat en ny evaluering grundet den uafklarethed der har 
hersket omkring Gaderummet i indeværende år. 
Forvaltningen har afventet, at Gaderummet bliver etableret 
som selvejende institution og flytter til godkendte lokaler, 
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som forudsætning for at Gaderummet kan evalueres på et 
"ikke-kriselignende" grundlag. 

2. Gaderummet her og nu - og i fremtiden 

2.1 Godkendelseprocedurer 

Af Socialministeriets vejledning (bilagt) punkt 4.1. om 
Servicelovens regler om godkendelse af og tilsyn med 
visse private botilbud for voksne fremgår det: 

"1 overvejelserne om godkendelse skal derfra 
amtskommunens side foretages en samlet vurdering af 
bl. a. de organisatoriske og økonomiskeforhold, de fysiske 
rammer, det pædagogiske indhold samt 
medarbejdergruppens personlige ogfaglige 
kvalifikationer, alt sammenholdt med den målgruppe man 
ønsker at arbejde med. 

Som væsentlige elementer i 
vurderingen af, om et opholdssted 
kan godkendes som egnet, indgår 
således 

•	 om de økonomiske og organisatoriske forhold ligger 
inden for rimelige rammer, 

•	 om medarbejdersammensætningen og 
medarbejdernes kvalifikationer er rimelige i forhold 
til den målgruppe, 

•	 om de fysiske rammer er tilfredsstillende, herunder 
om der foreligger nødvendige godkendelserfra 
andre myndigheder i relation til myndighedskrav 
samt 

•	 om der er sikret rimeligfaglig støtte, og om 
botilbuddet er indstillet på at modtage vejledning og 
supervision ". 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke p.t. 
godkende Gaderummet bl.a. affølgende grunde: 

1.	 Gaderummet ikke har myndighedernes tilladelse til at 
bo på stedet. 

2.	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
godkende de vedtægter som i juni 2003 er sendt til 
Civilretsdirektoratet, jf. punkt 1.3. 

3.	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan p.t. 
ikke godkende de fysiske rammer, den 
behandlingsmæssige indsats og det samlede 
personales kvalifIkationer. 
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Såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter 
den første del af indstillingen vil Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen forsøge straks at fInde 
egnede lokaler til Gaderummet. Gaderummet skal derefter 
straks opfylde de kraven godkendelse af et opholdssted 
for voksne kræver. Dette jævnfør ovenstående beskrivelse 
af godkendelseskrav, samt de krav som Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutninger december 2002 
(FAD 544/2002) og maj 2003 (FAD321/2003) beskriver, 
samt nedenstående uddybende beskrivelse omkring 
tilsynsforpligtigelse 

2.2 Forstærket tilsyn 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit 
møde d. 28. maj 2003 (FAD 321/2003) "at der indenfor 
kommunens ramme til Gaderummet sættes midler af til et 
forstærket tilsyn med Gaderummet" . 

Den normale procedurer er, at en aftale om tilsyn . 
udfærdiges i forbindelse med en godkendelse af 
opholdsstedet. Som beskrevet ovenfor kan Familie- og 
Arbejdsmarkeds-forvaltningen p.t. ikke godkende 
Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven, 
og Civilretsdirektoratet har ikke godkendt Gaderummet 
som selvejende institution med en juridisk og økonomisk 
ansvarlig bestyrelse. Familie- og . 
Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor ikke den 
nødvendige juridisk ansvarlige forhandlingspart at indgå 
tilsynsaftalen med. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har overvejet, 
hvordan et midlertidigt forstærket tilsyn kunne 
iværksættes. Problemet er, at Gaderummet ikke kan leve 
op til a lmindelige standarder for botilbud til voksne, jf. 
nedenstående overordnet krav til tilsyn: 

• sundhedsfagligt tilsyn (vurdering af behandling, 
vedligeholdelse, hygiejne m.v.) 

• socialfagligt tilsyn (brug afhandleplaner, personalets 
faglige sammensætning, personaledækning udenfor 
dagtimer, visitation m.v.), 

• praktisk tilsyn (beboernes kost, boligindretning og 
rengøring m.v.) 

• økonomisk tilsyn (Konsulentkompagniets opgave, 
men hvor der p.t. er problemer) 

Hvis der gennemføres anmeldte og uanmeldte tilsyn i 
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Gaderummet på nuværende tidspunkt, vil 
tilsynsrapporterne blive en beskrivelse af alle de krav som 
Gaderummet ikke efterlever, jævnfør afsnit om status 
vedrørende Gaderummet og nedenstående uddybende 
afsnit om tilsyn. 

2.3 Uddybende afsnit omkring tilsyn afbostederfor voksne 

Det forstærkede tilsyn vil kunne gennemføres af 
forvaltningen i overensstemmelse med den praksis, som i 
forvejen frodes på området. Formålet med det skærpede 
tilsyn vil være at påse: 

• at beboerne får den hjælp, som de har ret til efter 
loven og efter de beslutninger, som Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget har truffet, 

• at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig 
og økonomisk forsvarlig måde og 

• at forebygge ved at gribe korrigerende ind, inden 
problemerne udvikler sig yderligere. 

Tilsynet vil bl.a. omfatte: 

• om de fysiske rammer er godkendte og 
hensigtsmæssige 

• om Gaderummet når ud til den målgruppe 
botilbuddet er tiltænkt 

• om der er overensstemmelse mellem målgruppe, 
målsætning og værdisæt 

• om brugersammensætningen fungerer 
hensigtsmæssigt 

• om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for de 
unge 

• om de unge har indflydelse på deres tilværelse 
• om der er noget samarbejde med pårørende 
• om de pædagogiske metoder og indfaldsvinkler er 

acceptable
 
• om personalet har kendskab til regler og
 

retningslinjer.
 

Ud over Socialministeriets vejledning omkring tilsyn vil 
forvaltningen kunne benytte samme koncept for tilsyn som 
kontoret for psykisk syge benytter ved deres tilsynsbesøg 
for opholdsteder for voksne med psykiske vanskeligheder. 
Det vil sige, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
blandt andet vil kunne tage kontakt med 
embedslægeinstitutionen m.h.p. at lave en aftale omkring 
et sundhedsfagligt tilsyn foretaget afdem. 
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Der vil blive tilrettelagt både anmeldte og uanmeldte 
tilsynsbesøg jf. vejledningen. 

MILJØVURDERING 

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige 
konsekvenser. 

ØKONOMI 

Konsulentkompagniet og Gaderummet (statusrapport maj
juni 2003) anmoder om, at få anvist 50.000 kr. til dækning 
af uforudsete udgifter for perioden I. januar 2003 - 31. 
maj 2003, samt om at få forhøjet deres arbejdsbudget til 
125.000 kr. per måned fra l. juni 2003. Dette er ændret til 
at Konsulentkompagniet i sidste statusrapport oktober 
2003 anmoder om et ekstratilskud på 345.924 kr., samtidig 
med at krisebudgettet på 100.000 kr. månedligt fastholdes. 

Der er afsat 2,5 millo kr. på budget 2003 til Gaderummet. 

Det blev i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 19. 
marts 2003 (FAU 161/2003) besluttet, at der kunne bruges 
midler indenfor den samlede bevilling på 2,5 millo kr. til 
etablering, depositum m.v. i nyt lejemål. 

Af bevillingen er der i forvejen afsat samlet 0,8 millo til 
Konsulentkompagniet og evaluering, og anslået 0,2 mill. 
kr. til forstærket tilsyn jævnfør beslutning i Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003 (FAU 
321/2003). Alt i alt udgifter til Konsulentkompagniet, 
evaluering og forstærket tilsyn på l mill. kr. 

Det betyder, at der i alt er 1,5 millo kr. igen til krisebudget 
samt eventuelle flytteudgifter m.v. i forbindelse med nyt 
lejemål. Det nuværende krisebudget med 100.000 kr. 
månedligt betyder en samlet udgift for 2003 på i alt 1,2 
mill. kr. 

Til rest bliver 0,3 mill. kr. til eventuel udbetaling af 
345.924 kr. til ekstra udgifter. Der ud over fastholdes det 
nuværende krisebudget på 100.000 kr. månedligt. 

Da tidspunktet på året nu er så langt fremskreden er det 
næppe realistisk, at der bliver brugt I millo kr. i 2003 på 
Konsulentkompagniet, evaluering og tilsyn. Det skal dog 
bemærkes, at der bør påregnes udgifter i forbindelse med 
en eventuel flytning (istandsættelse af såvel gammelt som 
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nyt lejemål) 

Gaderummets bestyrelsesfonnand oplyser i brev af d. 11. 
august, at de p.t. har et samlet underskud på 272.772 kr. 
samt 38.967 kr. per måned siden 1. juni 2003, alt i alt en 
samlet underskud på 545.541 kr. 

Der er således divergerende opfattelser af det opsamlede 
underskud og de månedlige ekstrabehov mellem 
Konsulentkompagniet og bestyrelsesfonnanden. 

I ny statusrapport modtaget fra Konsulentkompagniet d. 
17. september anmodes der om et akut tilskud på 100.000 
kr. til Gaderummet. Det fremgår, at Gaderummet skylder 
80.468 kr. i skat, og skal til møde ved Told og Skat d. 22. 
september 2003. Dette beløb vil være dækket ind i den 
anmodning, som er beskrevet ovenfor fra 
Konsulentkompagniets statusrapport fra maj-juni 2003. Og 
i sidste statusrapport fra Konsulentkompagniet oktober 
2003 anmodes om 345.924 til ekstraudgifter for resten af 
2003. 

Der er i ovenstående beregninger ikke taget højde for 
dommen i byretten, hvor Gaderummet dømmes til at betale 
forhøjet husleje tilbagevirkende samt sagsomkostninger på 
15.500 kr. til sagsøgeren. 

Der henvises til uddybende bilag. 

ANDRE KONSEKVENSER 

Ingen 

HØRING 

Ingen 

BILAG 

• Uddybende notat om økonomi -	 ansøgning af 
ekstramidler 

• Beredskabsplan 
• Konsulentkompagniets statusrapport I. juli 2003 

(bilag fra Gaderummet fortroligt) 

•	 Konsulentkompagniets statusrapport 17. september 2003 

• Konsulentkompagniet statusrapport 3. oktober 2003 
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• Kalle Birch-Madsens brev samt notat til 
forvaltningen 7. juli 2003 (notat fra Gaderummet 
fortroligt) 

• Brev fra Gaderummet vedrørende økonomi ll. 
august 2003 

• Københavns Byret -	 boligretssag - udskrift af
 
dombogen 20. juni 2003
 

• Civilretsdirektoratets brev 4. juli 2003 
• Civilretsdirektoratets brev 12. september 2003 
• Socialministeriets vejledning om servicelovens regler 

om godkendelse af og tilsyn med visse private 
botilbud for voksne 

Grethe Munk 

/ 

Carsten Stæhr Nielsen 

</TD> 
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-

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

BESLUTNINGSPROTOKOL 

fra ordinært møde onsdag den 12. november 2003 

Sager til beslutning 

14. Status for Gaderummet (Bilag) 

FAU 588/2003 J.nr. 569/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at 
forsætte med at yde økonomisk støtte til Gaderummet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge 
at finde egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i 
Københavns Kommune 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. februar 2004 til at blive godkendt af Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. marts 2004 til at blive godkendt af 
Civilretsdirektoratet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

alternativt 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre 

httn'//www? kk i1k/"flh",.l11t n. !?4h?c)h"C),,?R1:'iRafc12:'iOrle1005R54f6?OnenDocumen 27-11-2003 



for mødet «MDAT» kl Side 2 af3 

med at yde økonomisk støtte til Gaderummet med 
udgangen af 2003, da Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan godkende 
Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven 
§ 91 jf. §94a. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud 
for Gaderummets målgruppe ud fra samme budgetmæssige 
ramme som angivet i satspuljeaftalen med 
Socialministeriet, når den økonomiske støtte til 
Gaderummet ophører. Koncept på tilbuddet forelægges 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden 
Socialministeriet kontaktes med henblik på en aftale om, at 
de reserverede midler til Gaderummet overføres til dette 
tilbud. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 
mødet den 12. november 2003 

Kontorchef Anders Kirchhoff og socialfaglig konsulent 
Unna Madsen deltog under punktets behandling. 

Udvalget tiltrådte indstillingens 5 første at'er. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 
mødet den 29. oktober 2003 

Punktet blev udsat. 

RESUME 

Gaderummet har siden l. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 90/2002) fulgt 
op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at 
få anvist yderligere midler. 

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, 
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at forudsætningerne (selvejende institution med juridisk 
holdbar bestyrelse, nye godkendte lokaler m.v.) beskrevet i 
satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfyldt. 

5. salen i Gaderummet brændte d. 5. april 2003. 
Gaderummet fungerer nu på 4. salen. En verserende 
retssag omkring lovligheden af at benytte lokalerne til 
overnatning er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder 
på, at Gaderummet skal fraflytte lejemålet straks. Sagen er 
anket til landsretten. 

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de 
ikke vil godkende Gaderummet før Københavns 
Kommune har godkendt Gaderummet jf. Servicelovens § 
91 (regler for godkendelse af opholdsteder for voksne), og 
i den forbindelse har indgået en samarbejdsaftale 
vedrørende tilsynet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. 
Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grund af, at 
Gaderummet ikke har myndighedernes godkendelse til at 
bo på stedet, og da stedet indholdsmæssigt ikke lever op til 
lovens krav. 

Gaderummet har jævnligt været behandlet på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøder i knap 2 år. Den politiske 
følgegruppe opstillede marts 2001 en række fokuspunkter 
for Gaderummet, som Gaderummet skulle leve op til, men 
som Gaderummet samlet set ikke lever op til endnu. 
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Krav fra Københavns Kommune til Gaderummet 

Fra beslutningsprotokol af 12. november 2003: 

•	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen giver Gaderummet frist til d. l. februar 2004 til at 
blive godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 

•	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen giver Gaderummet frist til cl. l. marts 2004 til at 
blive godkendt af Civilretsdirektoratet. 

•	 Gaderummet omdannes til en selvejende institution med en juridisk holdbar bestyrelse. 
•	 Gaderummet fastholder indhold, målgrupper og økonomi, således som det fremgår af 

ansøgning til satspuljen til socialt udsatte. 

Følgende specifikke krav figurerer: 
(De punkter, hvor det efterfølgende er vurderet at Gademmmet opfylder kommunens kraver 
udeladt her.) 

•	 At der er orden i økonomien. 
•	 At der ansættes fagfolk. 
•	 At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser. 
•	 At der udarbejdes planer for den enkelte beboer. 
•	 At Gaderummet forholder sig aktivt til misbrugsproblematikken. 
•	 At beboerne reelt er boligløse. 
•	 At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel brugerindflydelse. (Ingen kommentaær 

til dette punkt) 

Krav fra beslutningsprotokol, d. 28 maj 2003: 

•	 Gaderummet organiseres som selvejende institution. 
•	 Den selvejende institution Gaderummet organiseres i overensstemmelse med reglerne i 

fondsloven for at sikre, at der er tale om et selvstændigt retssubjekt. 
•	 Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik 

på at opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 
•	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at Civilretsdirektoratet for at give 

denne dispensation vil kræve, at Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn af Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften overvejende er dækket af offentlige midler. 

•	 At Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når Gaderummet som selvejende institution er 
godkendt efter fondslovens regler, indgår en samarbejdsaftale med bestyrelsen for 
Gaderummet. 

•	 Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at Gaderummets botilbud oprettes efter
 
Servicelovens § 91.
 

•	 At der omkring den fremtidige finansiering afGaderummet tages forbehold for godkendelse 
af aftalen om satspuljemidlerne til indsats over for socialt udsatte. 

•	 At Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne dagsorden og beslutningsprOllJkol 
til brug for en nærmere afklaring om den fremtidige organisering af Gaderummet 
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•	 Familie- og ArbejdsmarkedsfOlvaltningen giver Gaderummet frist til d. l. febmnr 2004 til al 

blive godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 
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(De punkter, hvor det efterfølgende er vurderet at Gaderummet opfylder kommune!.'s kraver
 
udeladt her.)
 

•	 At der er orden i økonomien. 
•	 At der ansættes fagfolk. 
•	 At der samarbejdes med diverse faglige ekspel1iser. 
•	 At der udarbejdes planer for den enkelte beboer. 
•	 At Gaderummet forholder sig aktivt til misbrugsproblematikken. 
•	 At beboerne reelt er boligløse. 
•	 At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel brugerindflydelse. (Ingen kommentarer 

til dette punkt) 

Krav fi'a beslutningsprotokol. d. 28 maj 2003: 
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•	 Den selvejende institution Gaderummet organiseres i overensstemmelse med reglerne i 

fondsloven for at sikre, at der er tale om et selvstændigt retssubjekt. 
•	 Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet (JondsgedkeodeJse) me,d henblik 

på at opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 
•	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at Civilretsdirektoratet for at give 

denne dispensation vil kræve, at Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn af Familie
og ArbejdsmarkedsfOlvaltningen, da driften overvejende er dækket af offentlige midler 

•	 At Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når Gaderummet som selvejende institution er 
godkendt efter fondslovens regler, indgår en samarbejdsaftale med bestyrelst'll fOl 
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SERVICE TIL DIG POLITIK OG DEMOKRATI FAKTA OM KOMMUNEN 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 12. november 2003 

Sager til beslutning 

14. Status for Gaderummet (Bilag) 

FAU 588/2003 J.nr. 569/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at forsætte med at YI 
økonomisk støtte til Gaderummet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge at finde egne 
lovlige lokaler til Gaderummet i Københavns Kommune 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til d. 1 
2004 til at blive godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til d. 1 
2004 til at blive godkendt af Civilretsdirektoratet 

,at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give Gaderummet 
.. engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra udgifter i sidste halvår af 2003 

alternativt 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre med at ydE 
økonomisk støtte til Gaderummet med udgangen af 2003, da Familie
Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan godkende Gaderummet som op 
for voksne jf. Serviceloven § 91 jf. §94a. 
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at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give Gaderummet 
engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra udgifter i sidste halvår af 2003 

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud for Gaderur 
målgruppe ud fra samme budgetmæssige ramme som angivet i satspL 
med Socialministeriet, når den økonomiske støtte til Gaderummet oph 
Koncept på tilbuddet forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 
Socialministeriet kontaktes med henblik på en aftale om, at de reserVE 
midler til Gaderummet overføres til dette tilbud. 

RESUME 

Gaderummet har siden 1. maj 2002 haft et krisebudget på 100.000 kr 
måned jævnfør tidligere beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudval 
90/2002) fulgt op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at få anvist ydl 
midler. 

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, at forudsætni 
(selvejende institution med juridisk holdbar bestyrelse, nye godkendte 
m.v.) beskrevet i satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfy 

5. salen i Gaderummet brændte d.S. april 2003. Gaderummet fungerE 
salen. En verserende retssag omkring lovligheden af at benytte lokaler 
overnatning er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder på, at GaderL 
fraflytte lejemålet straks. Sagen er anket til landsretten. 

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de ikke vil go 
Gaderummet før Københavns Kommune har godkendt Gaderummet jf. 
Servicelovens § 91 (regler for godkendelse af opholdsteder for voksne 
forbindelse har indgået en samarbejdsaftale vedrørende tilsynet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke godkende Gaderum 
opholdssted for voksne jf. Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grun, 
Gaderummet ikke har myndighedernes godkendelse til at bo på stedet 
stedet indholdsmæssigt ikke lever op til lovens krav. 

Gaderummet har jævnligt været behandlet på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøder i knap 2 år. Den politiske følgegruppe o 
marts 2001 en række fokuspunkter for Gaderummet, som GaderummE 
leve op til, men som Gaderummet samlet set ikke lever op til endnu. 

SAGSBESKRIVELSE 
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Status i forhold til Gaderummet 

1.1 Gaderummets økonomi 

Gaderummet har siden 1. maj 2002 haft et krisebudget på 100.000 kr 
måned jævnfør tidligere beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudval 
90/2002) fulgt op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet (statusrapport maj-juni 2003) i 

nu om, at få anvist 50.000 kr. til dækning af uforudsete udgifter for p~ 
januar 2003 - 31. maj 2003, samt om at få forhøjet deres arbejdsbud l 

125.000 kr. per måned fra 1. juni 2003. Gaderummet redegør selv i bl 
11. august 2003 for et yderligere finansieringsbehov svarende til 545.~ 

resten af 2003. Konsulentkompagniet gør i deres sidste statusrapport 
opmærksom på, at Gaderummet mangler 345.924 kr. til ekstraudgifte 
af 2003 bl.a. begrundet i en beslutning som bestyrelsen har taget i jur 
Konsulentkompagniet først er blevet vidende om i september 2003. 

Der er således divergerende opfattelser af opsamlet underskud og mår 
ekstra behov mellem Konsulentkompagniet og Gaderummet. 

1.2 Boligsituationen 

5. salen i Gaderummet brændte lørdag d.S. april 2003. Det var i disSE 
unge overnattede. Gaderummets brugere er siden hen rykket sammer 
salen, hvor nogle af de unge nu overnatter. Der overnatter 5-10 unge 
tidligere 20-30. Det er endnu ikke lykkedes Gaderummet at finde nye 
Konsulentkompagniet, som har forsøgt at være behjælpelig, udtrykker 
ønsker Gaderummet "i deres baggård". 

Blandt andet på grund af brandmyndighedernes krav til brandsikkerhe 
udlejer ophævet lejemålet med Gaderummet d. 14. august 2001, hvil~ 
ført til en retssag mellem udlejer og Gaderummet. Der faldt d. 20. jun 
ved Københavns Byret. Dommen lyder på at ophævelsen af lejemålet I 

gyldig, og Gaderummet tilpligtes i konsekvens heraf at fraflytte lejem2 
Sagen er anket af Gaderummet til Landsretten d. 4. juli 2003. Det er 5 

bedømme, hvor lang tid der går inden sagen afgøres, men behandling~ 
byretten har taget knap 2 år. 

Det fremgår af domsudskriften, at der desuden skal betales forhøjet hl 
tilbagevirkende samt sagsomkostninger på 15.500 kr. til sagsøgeren. 

Udskrift af dombogen bilagt. 

1.3 Selvejende institution 
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Gaderummet skal organisere sig som selvejende institution i 
overensstemmelserne med reglerne i fondsloven, jævnfør beslutning i 
og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. december 2002 (FAU 544/2002) ful 
beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003 (FAL 
321/2003). 

Gaderummet har d. 21. juni 2003 anmodet Civilretsdirektoratet om at 
hvorvidt Den Selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen er en fone 
fondslovens forstand. 

Civilretsdirektoratet har i brev af d. 4. juli 2003 meddelt såvel Gaderul 
Københavns Kommune, at de medsendte vedtægter ikke er udformet, 
tale om en fond i fondslovens forstand. 

Gaderummet har blandt andet ønsket at stifte fonden med en kapital r 
Fondslovens kraver minimum en kapital på 10-12.000 kr., som der sz 
es dispensation for, da beløbet normalt er på 250.000 kr. Dette fremg, 
beslutningsprotokollen fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslu1 
28. maj 2003 (FAU 321/2003). Gaderummet har således ikke fulgt de 
anvisninger, som fremgår af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 
beslutningsprotokol. Civilretsdirektoratets brev er bilagt. 

Gaderummet har på ny søgt Civilretsdirektoratet om godkendelse d. 1 
2003, men Civilretsdirektoratet meddeler Gaderummet d. 12. septemt 
at Gaderummet ikke kan godkendes efter reglerne i fondsloven. Dette 
begrundet i, at Københavns Kommune ikke har godkendt Gaderummel 
Servicelovens § 91, jf. § 94a, og der derfor ikke er indgået nogen afta 
mellem institutionen og kommunen. Civilretsdirektoratets brev er vedl 

1.4 Status pfJ satspu/jeansøgning og politiske fokuspunkter 

I den aftale Københavns Kommune har indgået med Socialministeriet l 

satspuljemidler er der formuleret en række krav til Gaderummet. Krav 
er: 

•	 at Gaderummet omdannes til en selvejende institution med en jur 
holdbar bestyrelse - er ikke afsluttet 

•	 at Gaderummet fastholder indhold, målgrupper og økonomi, såled 
fremgår af ansøgning til satspuljen til social udsatte - er ikke reali 

•	 at det hele tiden har og forsat er Gaderummets eget ansvar at fini 
lokaler, som opfylder brandmyndighedernes krav til brandsikring 
realiseret 

Aftalen skal godkendes i Borgerrepræsentationen i forbindelse godkenl 
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budget 2004, som forventes vedtaget oktober 2003. 

Ovenstående krav omhandler samme temaer, som er indeholdt i de 
fokuspunkter, den politiske følgegruppe opstillede marts 2002. Fokusp 
status: 

•	 At der er orden i økonomien - uorden p.t. 

•	 At der ansættes fagfolk - der er ansat en psykolog mere 

•	 At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser - der er ikke i 
aftale med H: S. Der forhandles med psykiater Henrik Rindom 

•	 At der udarbejdes planer for den enkelte beboer - er ikke en reali1 

•	 At Gaderummet forholder sig aktivt til misbrugsproblematikken - l 

•	 At der sker en klar adskillelse mellem Regnbuen og Gaderummet . 
beskrevet isatspuljeansøgning 

•	 At der arbejdes hen i mod, at stedet primært bruges af københavr 
er Konsulentkompagniets vurdering at stedet primært bruges af 
københavnere 

•	 At beboerne er reelt boligløse - uafklaret 

•	 At målgruppen for fremtidens Gaderum defineres - er beskrevet i 
satspuljea nsøgning 

•	 At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel brugerindflyc 

•	 At der er åbenhed om beslutninger/beslutningsgange 
Konsulentkompagniet vurderer at der er åbenhed om beslutninger 

Ovenstående blev suppleret med beslutningen på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgs-møde d. 11. december 2002 (FAU 544/2002) 

•	 At der skal indarbejdes rutiner omkring målopsætning og dokume 
arbejdet i Gaderummet - er ikke en realitet 

•	 At der skal være tale om midlertidigt bo-ophold - beskrevet i 
satspuljeansøgning 

1.5 Evaluering 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 11. december 2002 
544/2202), at Gaderummet skulle evalueres igen. Beslutningen lød på 
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•	 at der laves en ny evaluering om ca. lår, hvor de mål følgegrupp 
i marts måned evalueres, inklusiv kvantificeres udfra veldefinered 
opgørelsesmetoder 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har endnu ikke iværksat en r 
evaluering grundet den uafklarethed der har hersket omkring Gaderun 
indeværende år. Forvaltningen har afventet, at Gaderummet bliver etc 
selvejende institution og flytter til godkendte lokaler, som forudsætnin 
Gaderummet kan evalueres på et "ikke-kriselignende" grundlag. 

2.	 Gaderummet her og nu - og i fremtiden 

2.1 Godkendelseprocedurer 

Af Socialministeriets vejledning (bilagt) punkt 4.1. om Servicelovens ri 

godkendelse af og tilsyn med visse private botilbud for voksne fremgål 

"I overvejelserne om godkendelse skal der fra amtskommunens side fe 
samlet vurdering af bl.a. de organisatoriske og økonomiske forhold, dE 
rammer, det pædagogiske indhold samt medarbejdergruppens personJ 
faglige kvalifikationer, alt sammenholdt med den mfJlgruppe man ønsk 
arbejde med. 

Som væsentlige elementer i vurderingen af, om 
opholdssted kan godkendes som egnet, indgår ~ 

• om de økonomiske og organisatoriske forhold ligger inden for rimE 
rammer, 

• om medarbejdersammensætningen og medarbejdernes kvalifikatil 
rimelige i forhold til den mfJlgruppe, 

• om de fysiske rammer er tilfredsstillende, herunder om der forelig 
nødvendige godkendelser fra andre myndigheder i relation til 
myndighedskrav samt 

•	 om der er sikret rimelig faglig støtte, og om botilbuddet er indstilh 
modtage vejledning og supervision". 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke p.t. godkende Gade 
bl.a. af følgende grunde: 

1.	 Gaderummet ikke har myndighedernes tilladelse til at bo på stede 
2.	 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke godkende de ve 

som i juni 2003 er sendt til Civilretsdirektoratet, jf. punkt 1.3. 
3. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan p.t. ikke godkende ( 

rammer, den behandlingsmæssige indsats og det samlede personi 
kvalifikationer. 
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Såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter den første del ( 
indstillingen vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forsøge strak 
egnede lokaler til Gaderummet. Gaderummet skal derefter straks opfy 
en godkendelse af et opholdssted for voksne kræver. Dette jævnfør 0\, 

beskrivelse af godkendelseskrav, samt de krav som Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutninger december 2002 (FAU 544/200~ 

2003 (FAU321/2003) beskriver, samt nedenstående uddybende beskri 
omkring tilsynsforpligtigelse 

2.2 Forstærket tilsyn 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde d. 28. ma 
( FAU 321/2003) "at der indenfor kommunens ramme til Gaderummet 
midler af til et forstærket tilsyn med Gaderummet". 

Den normale procedurer er, at en aftale om tilsyn udfærdiges i forbind 
en godkendelse af opholdsstedet. Som beskrevet ovenfor kan Familie
Arbejdsmarkeds-forvaltningen p.t. ikke godkende Gaderummet som o 
for voksne jf. Serviceloven, og Civilretsdirektoratet har ikke godkendt 
Gaderummet som selvejende institution med en juridisk og økonomisk 
bestyrelse. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor ikke dl 
nødvendige juridisk ansvarlige forhandlingspart at indgå tilsynsaftalen 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har overvejet, hvordan et mi 
forstærket tilsyn kunne iværksættes. Problemet er, at Gaderummet ikl 
op til a Imindelige standarder for botilbud til voksne, jf. nedenstående 
krav til tilsyn: 

• sundhedsfagligt tilsyn	 (vurdering af behandling, vedligeholdelse, ~ 

m.v.) 
• socialfagligt tilsyn	 (brug af handleplaner, personalets faglige 

sammensætning, personaledækning udenfor dagtimer, visitation r 
•	 praktisk tilsyn (beboernes kost, boligindretning og rengøring m.v. 
• økonomisk tilsyn	 (Konsulentkompagniets opgave, men hvor der p, 

problemer) 

Hvis der gennemføres anmeldte og uanmeldte tilsyn i Gaderummet på 
nuværende tidspunkt, vil tilsynsrapporterne blive en beskrivelse af allE 
som Gaderummet ikke efterlever, jævnfør afsnit om status vedrørendE 
Gaderummet og nedenstående uddybende afsnit om tilsyn. 

2.3 Uddybende afsnit omkring tilsyn af bosteder for voksne 

Det forstærkede tilsyn vil kunne gennemføres af forvaltningen i 
overensstemmelse med den praksis, som i forvejen findes på området 
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med det skærpede tilsyn vil være at p~se: 

•	 at beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter ( 
beslutninger, som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har truffet 

•	 at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført p~ en faglig og økonomi5 
forsvarlig m~de og 

•	 at forebygge ved at gribe korrigerende ind, inden problemerne ud 
yderligere. 

Tilsynet vil bl.a. omfatte: 

• om de fysiske rammer er godkendte og hensigtsmæssige 
• om Gaderummet n~r ud til den m~lgruppe botilbuddet er tiltænkt 
•	 om der er overensstemmelse mellem m~lgruppe, m~lsætning og \ 
•	 om brugersammensætningen fungerer hensigtsmæssigt 
• om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for de unge 
• om de unge har indflydelse p~ deres tilværelse 
•	 om der er noget samarbejde med p~rørende 
• om de pædagogiske metoder og indfaldsvinkler er acceptable 
• om personalet har kendskab til regler og retningslinjer. 

Ud over Socialministeriets vejledning omkring tilsyn vil forvaltningen k 
benytte samme koncept for tilsyn som kontoret for psykisk syge benyt 
deres tilsynsbesøg for opholdsteder for voksne med psykiske vanskeli~ 

vil sige, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blandt andet vil k 
kontakt med embedslægeinstitutionen m.h.p. at lave en aftale omkrinl 
sundhedsfagligt tilsyn foretaget af dem. 

Der vil blive tilrettelagt b~de anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg jf. 
vejledningen. 

MILJØVURDERING 

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser. 

ØKONOMI 

Konsulentkompagniet og Gaderummet (statusrapport maj-juni 2003) ( 
om, at f~ anvist 50.000 kr. til dækning af uforudsete udgifter for perio 
januar 2003 - 31. maj 2003, samt om at f~ forhøjet deres arbejdsbud, 

125.000 kr. per m~ned fra 1. juni 2003. Dette er ændret til at 
Konsulentkompagniet i sidste statusrapport oktober 2003 anmoder orr 
ekstratilskud p~ 345.924 kr., samtidig med at krisebudgettet p~ 100.0 
m~nedligt fastholdes. 
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Der er afsat 2,5 mill. kr. på budget 2003 til Gaderummet. 

Det blev i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 19. marts 2003 (FAL 
161/2003) besluttet, at der kunne bruges midler indenfor den samlede 
på 2,5 mill. kr. til etablering, depositum m.v. i nyt lejemål. 

Af bevillingen er der i forvejen afsat samlet 0,8 mill. til Konsulentkomr: 
evaluering, og anslået 0,2 mill. kr. til forstærket tilsyn jævnfør beslutn 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003 (FAU 321/2003) 
udgifter til Konsulentkompagniet, evaluering og forstærket tilsyn på 1 

Det betyder, at der i alt er l,S mill. kr. igen til krisebudget samt event 
flytteudgifter m.v. i forbindelse med nyt lejemål. Det nuværende krise 
med 100.000 kr. månedligt betyder en samlet udgift for 2003 på i alt. 

Til rest bliver 0,3 mil!. kr. til eventuel udbetaling af 345.924 kr. til eksl 
udgifter. Der ud over fastholdes det nuværende krisebudget på 100.0C 
månedligt. 

Da tidspunktet på året nu er så langt fremskreden er det næppe realis 
bliver brugt 1 mill. kr. i 2003 på Konsulentkompagniet, evaluering og l 
skal dog bemærkes, at der bør påregnes udgifter i forbindelse med en 
flytning (istandsættelse af såvel gammelt som nyt lejemål) 

Gaderummets bestyrelsesformand oplyser i brev af d. 11. august, at d 
et samlet underskud på 272.772 kr. samt 38.967 kr. per måned siden 
2003, alt i alt en samlet underskud på 545.541 kr. 

Der er således divergerende opfattelser af det opsamlede underskud o 
månedlige ekstrabehov mellem Konsulentkompagniet og bestyrelsesfo 

I ny statusrapport modtaget fra Konsulentkompagniet d. 17. septembe 
der om et akut tilskud på 100.000 kr. til Gaderummet. Det fremgår, al 
Gaderummet skylder 80.468 kr. i skat, og skal til møde ved Told og SI 
september 2003. Dette beløb vil være dækket ind i den anmodning, se 
beskrevet ovenfor fra Konsulentkompagniets statusrapport fra maj-jur 
i sidste statusrapport fra Konsulentkompagniet oktober 2003 anmodes 
345.924 til ekstraudgifter for resten af 2003. 

Der er i ovenstående beregninger ikke taget højde for dommen i byret 
Gaderummet dømmes til at betale forhøjet husleje tilbagevirkende sar 
sagsomkostninger på 15.500 kr. til sagsøgeren. 

Der henvises til uddybende bilag. 

ANDRE KONSEKVENSER 
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Ingen 

HØRING 

Ingen 

BILAG 

• Uddybende notat om økonomi - ansøgning af ekstramidler 

• Beredskabsplan 
•	 Konsulentkompagniets statusrapport 1. juli 2003 (bilag fra Gade 

fortroligt) 

•	 Konsulentkompagniets statusrapport 17. september 2003 

•	 Konsulentkompagniet statusrapport 3. oktober 2003 

• Kalle Birch-l"1adsens brev samt notat til forvaltningen 7. juli 2003 
Gaderummet fortroligt) 

• Brev fra Gaderummet vedrørende økonomi 11. august 2003 
• Københavns Byret - boligretssag - udskrift af dombogen 20. juni: 
•	 Civilretsdirektoratets brev 4. juli 2003 
•	 Civilretsdirektoratets brev 12. september 2003 
•	 Socialministeriets vejledning om servicelovens regler om godkend 

tilsyn med visse private botilbud for voksne 

Grethe Munk 

Carsten Stæhr Nielsen 
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Gaderummet - Regnbuen 

Fra: "Bjørn Christensen" <bc@kon-kom.dk> 
Til: "Kalle Birck-Madsen (E-mail) .. <socpsyk@post6.tele.dk> 
Sendt: 10. november 2003 11 :45 
Emne: Gaderummet 

Hej Kalle 

Vi har haft annoce i Ber!. Tidende efter ejendomme i forrige uge, men 
desværre helt uden resultater - ingen henvendelser om muloige ejendomme. 
Hvordan går det med Svanevej, som pt. er den eneste ejeendom, der os bekendt 
er inde i billedet. 

Vi har endvidere undersøgt hvem Gaderummet skal indgå aftale med vedr. 
Henrik Rindom. Ifølge HS er det direktionen for Hvidovre sygehus. Det kan vi 
godt gå videre med, men så skal vi kende indholdet af aftalen mellem jer og 
Rindom. 

Jeg har forstået på forvaltningen at Gaderummet har haft foretræde for 
udvalget, og det har bindebåret at den politiske behandling af indstillingen 
er udskudt til m medio november. 

Ring til mig, hvis vi skal snakke nærmere sammen inden mødet i udvalget. 

Med venlig hilse. 

Bjørn Christensen 

Konsulentkompagniet ApS 
Højvangen J3 
3060 Espergærde 

Tlf. 49 70 45 55 
Fax 49 70 45 35 

E-mai]; bc@kon-kom.dk 

18-1 1-2003 
--~-
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Gaderummet 

Fra:� "Gaderummet" <soepsyk@post6.tele.dk> 
Til:� <indland@pol.dk>; <indland@berlingske.dk>; <i@information.dk>;� 

<redaktionen@tv210rry.dk>; <dr@dr.dk>; <redaktionen@eb.dk>; <indland@jp.dk>;� 
<aum@bt.dk>; <redaktionen@urbanavis.dk>; <gomorgen@tv2.dk>; <mail@kanal-kbh.dk>� 

Sendt: 3. november 2003 17:29� 
Vedhæft: Præstebrev Nørrebro.doe� 
Emne: Det lukningstruede Gaderum på Nørrebro� 

Kære Ratitikc, I. 

Præsterne på Nørrebro og flere har skrevet et åbent brev om Gaderummet, der er lukningstruel. Dette brev er� 
jeg blevet bedt om at videresende til pressen, og Københavns Kommune. Foreløbig er 9 præster� 
medunderskrivere. Men der er muligvis flere på vej.� 

Kontaktpersoner: Erik Boek, sognepræst, Helligkors kirke, Blågårds sogn, tlf. 3535 9851 eller� 
Lisbeth Søe, sognepræst, Blågårds kirke, Blågårds sogn, tlf. 3539 1120.� 
Eller Allan Anarkos, Kærlighedspartiet, tlf. 35370063,51230099.� 

Gaderummet som sag bliver taget op af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i midten af denne uge.� 
Fra Gaderummet kan formanden for Gaderummets bestyrelse, Ole Henriksen kontaktes, tlf.: 33794750, eller� 
28670567� 

MVH Kalle Birek-Madsen� 
Daglig leder Gaderummet� 

04-11-2003� 

mailto:mail@kanal-kbh.dk
mailto:gomorgen@tv2.dk
mailto:redaktionen@urbanavis.dk
mailto:aum@bt.dk
mailto:indland@jp.dk
mailto:redaktionen@eb.dk
mailto:dr@dr.dk
mailto:redaktionen@tv210rry.dk
mailto:i@information.dk
mailto:indland@berlingske.dk
mailto:indland@pol.dk
mailto:soepsyk@post6.tele.dk
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fJ\"SSEMEDDELEL"� 

ÅBENT BREV TIL 
Familie og Arbejdsmarkedsudvalget Københavns kommune 

Nørrebro, søndag d. 2. november 2003 

På Københavns kommunes hjemmeside har vi med forfærdelse set, at der er to ind
stillinger fra familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmar
kedsudvalget vedrørende "GADERillvIMET". Begge indstillinger munder ud i det 
samme resultat: 

LUKNING AF GADERUMMET d. 1.1.2004. 

FOLKEKIRKEN PÅ NØRREBRO og DE HJEMLØSE: 

Igennem de sidste 15-20 år har vi her på Indre Nørrebro observeret en stigende ar�
mod. Det samme fænomen gør sig gældende over alt i landets større byer, og vi hører� 
om det fra mindre områder.� 
På Nørrebro er nogle af sognekirkerne gået sammen om at sikre, at hjemløse, psykisk� 
syge og andre af de dårligst stillede kan la noget at spise og et sted for socialt sam�
vær. Dette er sket med "Morgencafeen" i Blågårdskirkens krypt, beliggende ved Blå�
gårds Plads. Morgencafeen startede i 1991. Til dette arbejde har folkekirken lagt lo�
kaler til, og stedet er blevet støttet af Socialministeriet, Kommunen, Roskildefonden� 
m.fl.� 

DE UNGE HJEMLØSE PA NØRREBRO. 
1 , 

For ca. 10 år siden blev vi opmærksomme på de flere og flere meget unge mennesker, 
som gik omkring i gaderne uden noget sted at være. De var hjemløse og "udstødte". 
De havde aldrig laet lov til at leve deres eget liv. 

Fra 1996, hvor Gaderummet startede op på ]\;ørrebrogade, fik disse unge pludselig et 
sted, hvor de kunne komme og være som de er. Kirketjenesten udvidede sin hjælp til 
også at omfatte de unge brugere af Gaderummet. Sammen producerer vi "kirkemad". 
Medarbejder fra Sakramentskirken og Blågårds Sogn hjælper de unge en gang om 
ugen med at lave mad i køkkenet. 

Igennem vores spisested har vi lært mange af de unge, som kommer i Gaderummet, 
at kende, og vi ved, at de fleste har levet en forfærdelig tilværelse på kanten af sam
fundet. Vi har også bemærket, at de unge har afVist alle hidtidige forsøg på at blive 

. .... l. 



Referat (opsummering) afmøde med Per K. Larsen 

- Accepter at Gaderummet er inde under § 91 (i forhold til formål, personale og� 
økonomi).� 

- Lav efter frigivelse af satspuljemidler aktiviteter ved siden af. Af de penge som� 
bliver tilovers efter, at nogle af midlerne er brugt i henhold til §91. (vent med� 
behandlingsdelen i forhold til kommunen).� 
Fx Kirkens Korshær har flere aktiviteter og flere aftaler med kommunen.� 

Få et møde hurtigt med Anders Kirschof:� 
-Viser vilje og initiativ, som måske kan være med til at rykke tidsfristen!� 
- lad bestyrelsen skrive til ham. Giv ham en tidsfrist på en uge eller 14 dage. Følg det� 
evt. op med at ringe.� 
-Go' proces er afgørende. Få gjort forvaltningen til part og ikke kun dommer.� 

På mødet: Brug kravlisten og vedlæg bilag punkt for punkt! r Det viser herved� 
hvordan vi har læst kravene indtil videre. Giv evt. en uge til at de kan svare.� 
Ha' evt. en jurist med. (Bjarke Madesen??)� 

-Sats-pulje (4,3 mio. per år). Find ud afhvor meget ligger inden for §9l og hvor� 
meget er der til andre aktiviteter. Kommunen er formentligt interesseret i en bred� 
definition af §9l - så bliver pengene brugt på det, de gerne vil støtte- omvendt kan vi� 
lave flere ting under en bred definition.� 

Spørgsmål til forvaltning:� 
- Midlertidig tilladelse til leje afbaggårdslokaler!� 
- Må fuldtidsstillingerne bliver delt mellem to personer (fx sygeplejerske og� 
handyrnan).� 

Ting som i øvrigt blev nævnt:� 
- Bed om udkast (paradigme) til §9l aftaler fra KBH kommune.� 
- Problematik om selvejende institution. Per:" slå Regnbuen og Gaderummet� 
sammen til en selvejende institution". Overdragelsespapirer laves.� 
- Angående tilsyn: Per K. Larsen mener, at de næsten kun forholder sig til de� 
oprindelige regler for institutionen.� 
- Undtagelse om at folk må sove 2-3 nætter på sofa?? (nattevagt-problematik).� 
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Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

BESLUTNINGSPROTOKOL 

fra ordinært møde onsdag den 29. oktober 2003 

Sager til beslutning 

7. Status for Gaderummet (Bilag) 

FAU 569/2003 J.nr. 569/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at 
forsætte med at yde økonomisk støtte til Gaderummet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge 
at finde egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i 
Københavns Kommune 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. 1. januar 2004 til at blive godkendt af Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. l. februar 2004 til at blive godkendt af 
Civilretsdirektoratet 



at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

alternativt 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre 
med at yde økonomisk støtte til Gaderummet med 
udgangen af2003, da Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan godkende 
Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Service10ven 
§ 91 jf. §94a. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud 
for Gaderummets målgruppe ud fra samme budgetrnæssige 
ramme som angivet i satspuljeaftalen med 
Socialministeriet, når den økonomiske støtte til 
Gaderummet ophører. Koncept på tilbuddet forelægges 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden 
Socialministeriet kontaktes med henblik på en aftale om, at 
de reserverede midler til Gaderummet overføres til dette 
tilbud. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 
mødet den 29. oktober 2003 

Punktet blev udsat, da Gaderummet først mødte op til 
foretræde efter l Y2 times forsinkelse. 

RESUME 

Gaderummet har siden l. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAD 90/2002) fulgt 



op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at 
:fa anvist yderligere midler. 

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, 
at forudsætningerne (selvejende institution med juridisk 
holdbar bestyrelse, nye godkendte lokaler m.v.) beskrevet i 
satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfyldt. 

5. salen i Gaderummet brændte d.S. april 2003. 
Gaderummet fungerer nu på 4. salen. En verserende retssag 
omkring lovligheden af at benytte lokalerne til overnatning 
er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder på, at 
Gaderummet skal fraflytte lejemålet straks. Sagen er anket 
til landsretten. 

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de 
ikke vil godkende Gaderummet før Københavns Kommune 
har godkendt Gaderummet jf. Servicelovens § 91 (regler 
for godkendelse af opholdsteder for voksne), og i den 
forbindelse har indgået en samarbejdsaftale vedrørende 
tilsynet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. 
Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grund af, at 
Gaderummet ikke har myndighedernes godkendelse til at 
bo på stedet, og da stedet indholdsmæssigt ikke lever op til 
lovens krav. 

Gaderummet har jævnligt været behandlet på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøder i knap 2 år. Den politiske 
følgegruppe opstillede marts 2001 en række fokuspunkter 
for Gaderummet, som Gaderummet skulle leve op til, men 
som Gaderummet samlet set ikke lever op til endnu. 



-�
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 29. oktober 2003 

Sager til beslutning 

7. Status for Gaderummet (Bilag) 

FAU 569/2003 J.nr. 569/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at forsætte 
med at yde økonomisk støtte til Gaderummet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge at 
finde egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i 
Københavns Kommune 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. 1. januar 2004 til at blive godkendt afFamilie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet 
frist til d. 1. februar 2004 til at blive godkendt af 
Civilretsdirektoratet 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 



Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

alternativt 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre 
med at yde økonomisk støtte til Gaderummet med udgangen 
af2003, da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke 
kan godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. 
Serviceloven § 91 jf. §94a. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give 
Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra 
udgifter i sidste halvår af 2003 

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud 
for Gaderummets målgruppe ud fra samme budgetmæssige 
ramme som angivet i satspuljeaftalen med Socialministeriet, 
når den økonomiske støtte til Gaderummet ophører. Koncept 
på tilbuddet forelægges Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget inden Socialministeriet kontaktes 
med henblik på en aftale om, at de reserverede midler til 
Gaderummet overføres til dette tilbud. 

RESUME 

Gaderulmnet har siden l. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAD 90/2002) fulgt 
op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at få 
anvist yderligere midler. 

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, at 
forudsætningerne (selvejende institution med juridisk 
holdbar bestyrelse, nye godkendte lokaler m.v.) beskrevet i 
satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfyldt. 

5. salen i Gaderummet brændte d. 5. april 2003. 
Gaderwnmet fungerer nu på 4. salen. En verserende retssag 
omkring lovligheden af at benytte lokalerne til overnatning 



er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder på, at 
Gaderummet skal fraflytte lejemålet straks. Sagen er anket 
til landsretten. 

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de 
ikke vil godkende Gaderummet før Københavns Kommune 
har godkendt Gaderummet jf. Servicelovens § 91 (regler for 
godkendelse af opholdsteder for voksne), og i den 
forbindelse har indgået en samarbejdsaftale vedrørende 
tilsynet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. 
Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grund af, at 
Gaderummet ikke har myndighedernes godkendelse til at bo 
på stedet, og da stedet indholdsmæssigt ikke lever op til 
lovens krav. 

Gaderummet har jævnligt været behandlet på Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøder i knap 2 år. Den politiske 
følgegruppe opstillede marts 2001 en række fokuspunkter 
for Gaderummet, som Gaderummet skulle leve op til, men 
som Gaderummet samlet set ikke lever op til endnu. 

SAGSBESKRIVELSE 

Status i forhold til Gaderummet 

1.1 Gaderummets økonomi 

Gaderummet har siden l. maj 2002 haft et krisebudget på 
100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 90/2002) fulgt 
op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. 
Konsulentkompagniet og Gaderummet (statusrapport maj
juni 2003) amnoder nu om, at få anvist 50.000 kr. til 
dækning af uforudsete udgifter for perioden I. januar 2003 
31. maj 2003, samt om at få forhøjet deres arb<:jdsbudget til 
125.000 kr. per måned fra l. juni 2003. Gaderummet 
redegør selv i brev af d. Il. august 2003 for et yderligere 
finansieringsbehov svarende til 545.541 kr. for resten af 
2003. Konsulentkompagniet gør i deres sidste statusrapport 
opmærksom på, at Gaderummet mangler 345.924 kr. til 



ekstraudgifter for resten af 2003 bl.a. begrundet i en 
beslutning som bestyrelsen har taget i juni, som 
Konsulentkompagniet først er blevet vidende om i 
september 2003. 

Der er således divergerende opfattelser af opsamlet 
underskud og månedligt ekstrabehov mellem 
Konsulentkompagniet og Gaderummet. 

1.2 Boligsituationen 

5. salen i Gaderummet brændte lørdag d.S. apd12003. Det 
var i disse lokaler de unge overnattede. Gaderummets 
brugere er siden hen rykket sammen på 4. salen, hvor nogle 
af de unge nu overnatter. Der overnatter S-lOunge mod 
tidligere 20-30. Det er endnu ikke lykkedes Gaderummet at 
finde nye lokaler, og Konsulentkompagniet, som har forsøgt 
at være behjælpelig, udtrykker, at ingen ønsker Gaderummet 
"i deres baggård". 

Blandt andet på grund afbrandmyndighedernes krav til 
brandsikkerhed har udlejer ophævet lejemålet med 
Gaderummet d. 14. august 200 I, hvilket dog har ført til en 
retssag mellem udlejer og Gaderummet. Der faldt d. 20. juni 
2003 dom ved Københavns Byret. Dommen lyder på at 
ophævelsen af lejemålet er lovlig og gyldig, og Gaderummet 
tilpligtes i konsekvens heraf at fraflytte lejemålet straks. 
Sagen er anket af Gaderummet til Landsretten d. 4. juli 
2003. Det er svært at bedømme, hvor lang tid der går inden 
sagen afgøres, men behandlingstiden i byretten har taget 
knap 2 år. 

Det fremgår af domsudskriften, at der desuden skal betales 
forhøjet husleje tilbagevirkende samt sagsomkostninger på 
15.500 kr. til sagsøgeren. 

Udskrift af dombogen bilagt. 

1.3 Selvejende institution 

Gaderummet skal organisere sig som selvejende institution i 
overensstemmelserne med reglerne i fondsloven, jævnfør 
beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. ll. 



december 2002 (FAD 544/2002) fulgt op af beslutning i 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003 (FAD 
321/2003). 

Gaderummet har d. 21. juni 2003 anmodet 
Civilretsdirektoratet om at vurdere, hvorvidt Den Selvejende 
Institution Gaderummet-Regnbuen er en fond i fonds lovens 
forstand. 

Civilretsdirektoratet har i brev af d. 4. juli 2003 meddelt 
såvel Gaderummet som Københavns Kommune, at de 
medsendte vedtægter ikke er udfonnet, så der er tale om en 
fond i fondslovens forstand. 

Gaderummet har blandt andet ønsket at stifte fonden med en 
kapital på Okr. Fondslovens kraver minimum en kapital på 
10-12.000 kr., som der så skal søge s dispensation for, da 
beløbet normalt er på 250.000 kr. Dette fremgår også af 
beslutningsprotokollen fra Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning af d. 28. maj 2003 
(FAD 321/2003). Gaderummet har således ikke fulgt de 
anvisninger, som fremgår af Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutningsprotokol. 
Civilretsdirektoratets brev er bilagt. 

Gaderummet har på ny søgt Civilretsdirektoratet om 
godkendelse d. 11. august 2003, men Civilretsdirektoratet 
meddeler Gaderummet d. 12. september 2003, at 
Gaderummet ikke kan godkendes efter reglerne i 
fondsloven. Dette er begrundet i, at Københavns Kommune 
ikke har godkendt Gaderummet efter Servicelovens § 91, jf. 
§ 94a, og der derfor ikke er indgået nogen aftale om tilsyn 
mellem institutionen og kommunen. Civilretsdirektoratets 
brev er vedlagt. 

1.4 Status på satspuljeansøgning og politiske jokuspunkter 

I den aftale Københavns Kommune har indgået med 
Socialministeriet om satspuljemidler er der formuleret en 
række krav til Gaderummet. Krav og status er: 

• at Gaderummet omdannes til en selvejende institution 



med en juridisk holdbar bestyrelse - er ikke afsluttet 

•� at Gaderummet fastholder indhold, målgrupper og 
økonomi, således som det fremgår af ansøgning til 
satspuljen til social udsatte - er ikke realiseret 

•� at det hele tiden har og forsat er Gaderummets eget 
ansvar at finde nye lokaler, som opfYlder 
brandmyndighedernes krav til brandsikring - er ikke 
realiseret 

Aftalen skal godkendes i Borgerrepræsentationen i 
forbindelse godkendelse af budget 2004, som forventes 
vedtaget oktober 2003. 

Ovenstående krav omhandler samme temaer, som er 
indeholdt i de fokuspunkter, den politiske følgegruppe 
opstillede marts 2002. Fokuspunkter og status: 

•� At der er orden i økonomien - uorden p.t. 
•� At der ansættes fagfolk - der er ansat en psykolog 

mere 
•� At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser

der er ikke indgået aftale med H:S. Der forhandles 
med psykiater Henrik Rindom 

•� At der udarbejdes planer for den enkelte beboer - er 
ikke en realitet 

•� At Gaderummet forholder sig aktivt til� 
misbrugsproblematikken - uafklaret� 

•� At der sker en klar adskillelse mellem Regnbuen og 
Gaderummet - beskrevet isatspuljeansøgning 

•� At der arbejdes hen i mod, at stedet primært bruges af 
københavnere - det er Konsulentkompagniets 
vurdering at stedet primært bruges af københavnere 

•� At beboerne er reelt boligløse - uafklaret 
•� At målgruppen for fremtidens Gaderum defineres - er 

beskrevet isatspuljeansøgning 
•� At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel 

brugerindflydelse. 
•� At der er åbenhed om beslutningerlbeslutningsgange 

- Konsulentkompagniet vurderer at der er åbenhed 
om beslutninger. 

Ovenstående blev suppleret med beslutningen på Familie



og Arbejdsmarkedsudvalgs-møde d. ll. december 2002 
(FAU 544/2002): 

•� At der skal indarbejdes rutiner omkring målopsætning 
og dokumentation for arbejdet i Gaderummet - er 
ikke en realitet 

•� At der skal være tale om midlertidigt bo-ophold 
beskrevet isatspuljeansøgning 

1.5 Evaluering 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. Il. 
december 2002 (FAU 544/2202), at Gaderummet skulle 
evalueres igen. Beslutningen lød på følgende: 

•� at der laves en ny evaluering om ca. l år, hvor de mål 
følgegruppen opsatte i marts måned evalueres, 
inklusiv kvantificeres udfra veldefinerede 
opgørelsesmetoder 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har endnu ikke 
iværksat en ny evaluering grundet den uafklarethed der har 
hersket omkring Gaderummet i indeværende år. 
Forvaltningen har afventet, at Gaderummet bliver etableret 
som selvejende institution og flytter til godkendte lokaler, 
som forudsætning for at Gaderummet kan evalueres på et 
"ikke-kriselignende" grundlag. 

2. Gaderummet her og nu - og i fremtiden 

2.1 Godkendelseprocedurer 

Af Socialministeriets vejledning (bilagt) punkt 4.1. om 
Servicelovens regler om godkendelse af og tilsyn med visse 
private botilbud for voksne fremgår det: 

"I overvejelserne om godkendelse skal derfra 
amtskommunens side foretages en samlet vurdering afbl.a. 
de organisatoriske og økonomiske forhold, de fysiske 
rammer, det pædagogiske indhold samt 
medarbejdergruppens personlige ogfaglige kvalifikationer, 
alt sammenholdt med den målgruppe man ønsker at arbejde 
med. 



Som væsentlige elementer i 
vurderingen af, om et 
opholdssted kan godkendes som 
egnet, indgår således 

•� om de økonomiske og organisatoriske forhold ligger 
indenfor rimelige rammer, 

•� om medarbejdersammensætningen og 
medarbejdernes kvalifikationer er rimelige iforhold 
til den målgruppe, 

•� om de fYsiske rammer er tilfredsstillende, herunder 
om der foreligger nødvendige godkendelser fra andre 
myndigheder i relation til myndighedskrav samt 

•� om der er sikret rimeligfaglig støtte, og om 
botilbuddet er indstillet på at modtage vejledning og 
supervision". 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke p.t. 
godkende Gaderummet bl.a. af følgende grunde: 

l.� Gaderummet ikke har myndighedernes tilladelse til at 
bo på stedet. 

2.� Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke 
godkende de vedtægter som i juni 2003 er sendt til 
Civilretsdirektoratet, jf. punkt 1.3. 

3.� Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan p.t. 
ikke godkende de J}rsiske rammer, den 
behandlingsmæssige indsats og det samlede 
personales kvalifikationer. 

Såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter den 
første del af indstillingen vil Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen forsøge straks at finde egnede 
lokaler til Gaderummet. Gaderummet skal derefter straks 
opJ}rlde de kraven godkendelse af et opholdssted for voksne 
kræver. Dette jævnfør ovenstående beskrivelse af 
godkendelseskrav, samt de krav som Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutninger december 2002 
(FAD 544/2002) og maj 2003 (FAU32112003) beskriver, 
samt nedenstående uddybende beskrivelse omkring 
tilsynsforpligtigelse 



2.2 Forstærket tilsyn 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde 
d. 28. maj 2003 (FAD 321/2003) "at der indenfor 
kommunens ramme til Gaderummet sættes midler af til et 
forstærket tilsyn med Gaderummet" . 

Den normale procedurer er, at en aftale om tilsyn udfærdiges 
i forbindelse med en godkendelse af opholdsstedet. Som 
beskrevet ovenfor kan Familie- og Arbejdsmarkeds
forvaltningen p.t. ikke godkende Gaderummet som 
opholdssted for voksne jf. Serviceloven, og 
Civilretsdirektoratet har ikke godkendt Gaderummet som 
selvejende institution med en juridisk og økonomisk 
ansvarlig bestyrelse. Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor ikke den 
nødvendige juridisk ansvarlige forhandlingspart at indgå 
tilsynsaftalen med. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har overvejet, 
hvordan et midlertidigt forstærket tilsyn kunne iværksættes. 
Problemet er, at Gaderummet ikke kan leve op til al 
mindelige standarder for botilbud til voksne, jf. 
nedenstående overordnet krav til tilsyn: 

•� sundhedsfagligt tilsyn (vurdering af behandling, 
vedligeholdelse, hygiejne m.v.) 

•� social fagligt tilsyn (brug af handleplaner, personalets 
faglige sammensætning, personaledækning udenfor 
dagtimer, visitation m.v.), 

•� praktisk tilsyn (beboernes kost, boligindretning og 
rengøring m.v.) 

•� økonomisk tilsyn (Konsulentkompagniets opgave, 
men hvor der p.t. er problemer) 

Hvis der gennemføres anmeldte og uanmeldte tilsyn i 
Gaderummet på nuværende tidspunkt, vil tilsynsrapporterne 
blive en beskrivelse af alle de krav som Gaderummet ikke 
efterlever, jævnfør afsnit om status vedrørende Gaderummet 
og nedenstående uddybende afsnit om tilsyn. 

2.3 Uddybende afsnit omkring tilsyn afbosteder for voksne 



Det forstærkede tilsyn vil kunne gennemføres af 
forvaltningen i overensstemmelse med den praksis, som i 
forvejen findes på området. Formålet med det skærpede 
tilsyn vil være at påse: 

•� at beboerne får den hjælp, som de har ret til efter 
loven og efter de beslutninger, som Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget har truffet, 

•� at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig 
og økonomisk forsvarlig måde og 

•� at forebygge ved at gribe korrigerende ind, inden 
problemerne udvikler sig yderligere. 

Tilsynet vil bl.a. omfatte: 

• om de fYsiske rammer er godkendte og 
hensigtsmæssige 

• om Gaderummet når ud til den målgruppe botilbuddet 
er tiltænkt 

• om der er overensstemmelse mellem målgruppe, 
målsætning og værdisæt 

• om brugersammensætningen fungerer 
hensigtsmæssigt 

• om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for de unge 
• om de unge har indflydelse på deres tilværelse 
• om der er noget samarbejde med pårørende 
• om de pædagogiske metoder og indfaldsvinkler er 

acceptable� 
• om personalet har kendskab til regler og� 

retningslinjer.� 

Ud over Socialministeriets vejledning omkring tilsyn vil 
forvaltningen kunne benytte samme koncept for tilsyn som 
kontoret for psykisk syge benytter ved deres tilsynsbesøg for 
opholdsteder for voksne med psykiske vanskeligheder. Det 
vil sige, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blandt 
andet vil kunne tage kontakt med embedslægeinstitutionen 
m.h.p. at lave en aftale omkring et sundhedsfagligt tilsyn 
foretaget af dem. 

Der vil blive tilrettelagt både anmeldte og uanmeldte 
tilsynsbesøg jf. vejledningen. 



MILJØVURDERING 

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige 
konsekvenser. 

ØKONOMI 

Konsulentkompagniet og Gaderummet (statusrapport maj
juni 2003) anmoder om, at få anvist 50.000 kr. til dækning 
af uforudsete udgifter for perioden l. januar 2003 - 31. maj 
2003, samt om at få forhøjet deres arbejdsbudget til 125.000 
kr. per måned fra l. juni 2003. Dette er ændret til at 
Konsulentkompagniet i sidste statusrapport oktober 2003 
arunoder om et ekstratilskud på 345.924 kr., samtidig med at 
krisebudgettet på 100.000 kr. månedligt fastholdes. 

Der er afsat 2,5 mil!. kr. på budget 2003 til Gaderummet. 

Det blev i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 19. marts 
2003 (FAU 161/2003) besluttet, at der kunne bruges midler 
indenfor den samlede bevilling på 2,5 millo kr. til etablering, 
depositum m.v. i nyt lejemå!. 

Afbevillingen er der i forvejen afsat samlet 0,8 mil!. til 
Konsulentkompagniet og evaluering, og anslået 0,2 mill. kr. 
til forstærket tilsyn jævnfør beslutning i Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003 (FAU 321/2003). 
Alt i alt udgifter til Konsulentkompagniet, evaluering og 
forstærket tilsyn på l mil!. kr. 

Det betyder, at der i alt er l,S millo kr. igen til krisebudget 
samt eventuelle flytteudgifter m.v. i forbindelse med nyt 
lejemål. Det nuværende krisebudget med 100.000 kr. 
månedligt betyder en samlet udgift for 2003 på i alt 1,2 millo 
kr. 

Til rest bliver 0,3 millo kr. til eventuel udbetaling af 345.924 
kr. til ekstra udgifter. Der ud over fastholdes det nuværende 
krisebudget på 100.000 kr. månedligt. 

Da tidspunktet på året nu er så langt fremskreden er det 
næppe realistisk, at der bliver brugt l mil!. kr. i 2003 på 
Konsulentkompagniet, evaluering og tilsyn. Det skal dog 



bemærkes, at der bør påregnes udgifter i forbindelse med en 
eventuel flytning (istandsættelse af såvel gammelt som nyt 
lejemål) 

Gaderummets bestyrelsesformand oplyser i brev af d. ll. 
august, at de p.t. har et samlet underskud på 272.772 kr. 
Salnt 38.967 kr. per måned siden l. juni 2003, alt i alt en 
samlet underskud på 545.541 kr. 

Der er således divergerende opfattelser af det opsamlede 
underskud og de månedlige ekstrabehov mellem 
Konsulentkompagniet og bestyrelsesformanden. 

I ny statusrapport modtaget fra Konsulentkompagniet d. 17. 
september arunodes der om et akut tilskud på 100.000 kr. til 
Gaderummet. Det fremgår, at Gaderummet skylder 80.468 
kr. i skat, og skal til møde ved Told og Skat d. 22. september 
2003. Dette beløb vil være dækket ind i den anmodning, 
som er beskrevet ovenfor fra Konsulentkompagniets 
statusrapport fra maj-juni 2003. Og i sidste statusrapport fra 
Konsulentkompagniet oktober 2003 anmodes om 345.924 til 
ekstraudgifter for resten af2003. 

Der er i ovenstående beregninger ikke taget højde for 
dommen i byretten, hvor Gaderummet dømmes til at betale 
forhøjet husleje tilbagevirkende samt sagsomkostninger på 
15.500 kr. til sagsøgeren. 

Der henvises til uddybende bilag. 

ANDRE KONSEKVENSER 

Ingen 

HØRING 

Ingen 

BILAG 

•� Uddybende notat om økonomi - ansøgning af� 
ekstralnidler� 

•� Beredskabsplan 



• Konsulentkompagniets statusrapport I. juli 2003� 

•� Konsulentkompagniets statusrapport 17. september 2003� 

•� Konsulentkompagniet statusrapport 3. oktober 2003� 

•� Kalle Birch-Madsens brev samt notat til forvaltningen 
7. juli 2003� 

•� Brev fra Gaderummet vedrørende økonomi ll. august� 
2003� 

•� Københavns Byret - boligretssag - udskrift af� 
dombogen 20. juni 2003� 

•� Civilretsdirektoratets brev 4. juli 2003� 
•� Civilretsdirekloralets brev 12. september 2003� 
•� Socialministeriets vejledning om servicelovens regler 

om godkendelse af og tilsyn med visse private 
botilbud for voksne 

Grethe Munk 

/ 

Carsten Stæhr Nielsen 

<lID> 



Side l af J 

Gaderummet 

Fra: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk>� 
Til: "Bo Asmus Kjeldgaard" <Bo_Asmus_Kjeldgaard@br.kk.dk>� 
Ce: "Trine Dencker Christensen" <TrineDenckerChristensen@FAFkk.dk>� 
Sendt: 2B. oktober 2003 17:21� 
Emne: Gaderummet, anmodning om foretræde under punkt 6 torsdag d.29.okt 03� 

Til fonnanden af Familie- og ArbejdsmarkedsUdvalget Bo Asmus Kjeldgaard. 

Jeg skal hermed anmode om foretræde under mødet d.29. oktober 2003 under punkt 6 Omhandlende 
"Status for Gaderummet". Hvis muligt ønskes deltagelse af bestyrelsesformand for Gaderummet Ole 
Henriksen, og psykolog og medarhejder ved Gaderummet Henrik Risdorf. Til punktet er i forvejen 
fremsendt nødvendigt skriftlig dokumentation. 

MVH. 

Kalle Birch-Madsen, cand.psych. 
Daglig leder af Gac!erummet 

28-10-20m 

mailto:TrineDenckerChristensen@FAFkk.dk
mailto:Bo_Asmus_Kjeldgaard@br.kk.dk
mailto:socpsyk@post6.tele.dk


Side I af I 

Gaderummet 

Fra: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Til: "Bo Asmus Kjeldgaard" <Bo_Asmus_Kjeldgaard@br.kk.dk> 
Cc: "Trine Dencker Christensen" <TrineDenckerChristensen@FAF.kk.dk> 
Sendt: 28. oktober 200317:21 
Emne: Gaderummet, anmodning om foretræde under punkt 6 torsdag d.29.okt 03 

Til formanden af Familie- og Arb~jdsmarkedsUdvalgetBo Asmus Kjeldgaard. 

Jeg skal hermed anmode om foretræde under mødet d.29. oktober 2003 under punkt 6 omhandlende 
"Status for Gadernrnmet". Hvis muligt ønskes deltagelse af bestyrelsesformand for Gaderummet Ole 
Henriksen, og psykolog og medarbejder ved Gadernrnmet Henrik Risdorf. Til punktet er i forvejen 
fremsendt nødvendigt skriftlig dokumentation. 

MVH. 

KaIle Birch-Madsen. cand.psych. 
Daglig leder af Gaderummet 

28-10-2003� 

mailto:TrineDenckerChristensen@FAF.kk.dk
mailto:Bo_Asmus_Kjeldgaard@br.kk.dk
mailto:socpsyk@post6.tele.dk


Kære Udvalgsmedlemmer. 

Efter at være blevet bekendt med indstillingen til pW1ktet om Gaderummet d.29.oktober i FAU fin
der jeg nødvendigt ot bidrage med oplysninger. Jeg finder indstillingen så mangelfuld, at den er 
direkte misvisende og fejlagtig i sit faktuelle grundlag. Blandt andet synes stedets daglige arbejde 
åbenbart ikke at eksistere, ej heller vores implementering af kommunens krav. Jeg har derfor udar
bejdet en lille ,talistik over blUgere af Gaderummet, 3 øjebliksbilleder for de sidste l ~/2 år, bare for 
at sige noget om et enkelthjøme. Det er ikke; som indstillingen formidler. 10-15 beboere, det dr~jer 

SJgom. 

Det har ikke været muligt for mig - eller andre fra Gaderummet - at få et møde med administraJio
nen, hvad der har været ønske om siden beslutningen i FAU d.19.marts 03. Et møde hvor de ind
holdsmæssige krav kunne afklares og implementeres. ikke kun det strukturelle. Jeg oplever mig 
holdt hen med lovningen om et kommende møde i mere end et y, år. hver gang jeg har henvendt 
nug. 

.leg har dertor valgt. blandt andet. en dataopsamling gennem udviklingen af forskellige databaser. 
som hen ad vejen kan samles ud fra ønskede data og arbejdets videre kvalificering. Jeg bar mine 
lorestillinger om det vigtige. men det er ikke nok! Den direkte dialog med forvaltningen har mang
let. .leg mener vi lever op til kravene. og er uforstående overfor at andet kan hævdes i indstillingen. 

Jeg har som andre min arbejdsbyrde. men i den ligger også at se mine medarbejdere knokle på kan
ten af det forsvarlige, og så se deres arbejde som værende lige så usynligt som mit eget. 

Det vil jeg rette lidt op med nogle simple tal. Hvad der skjuler sig af ungeproblemer i tallene kan 
man læse om i CASAs rapport fra efteråret 2002, brugerproblemstillingerne er ikke nævneværdigt 
forandret hos nye unge, der kommer til. 

Med venlig hilsen 

Kalle Birck-Madsen 
I.� Daglig leder Gadcrnmmet 

28.oktober 2003 



Gllllemmmel- Regnbuen Tit: 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sal E-mail-socpsyk(iiJpost6.lele.dk 
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Opgørelse over brugere i Gaderummet 28.februar 2002 til 28.oktober 2003. 

De følgende skemaer giver en oversigt over bmgere af Gadenunmet med "særlig kontakt", dvs, der er indgået en aftale om 
hjæJp/stolte/samtale!intervention på et eller andet punkt eller nivelllI. Alle brugere med forløb har en mappe/joumaJ, og alle bo' ere gives en map
pe/journal, når der gribes ind i deres væren efter et stykke tid på stedet. I udgangspunktet søges problemer løst uden at opbygge en særskilt bmgermap
pe. Der fmes forløbsnoter for hver aftalt samtale, eller ved relevante ad hoc samtaler. Det skal bemærkes at værestedsbmgere ikke registreres på nogen 
led. Men ilt der vedvarende er en akut venteliste på samtaler/psykologiske forløb, som omvendt også søges minimeret gennem særlige indgreb i de un
ges gruppeprocesser. 

Første skema fortæller i tal, at der aktuelt er 18 bo'ere (14 i forløb/handleplan, 6 er helt nye); 62 er i forløb (ca 30 længere samtaler pr uge, for man
ges vedkommende inddragelse af kroppen, udadgående arbejde o.a.), og 42 forløb sluttet inden for det sidste år (flyttet ud og/eller psykologisk for
løb afsluttet). 

Brugere i Gaderummet Qr. 28. oktober 2003 
1:lere gange Ugentlige Samtaler 2- Samtaler 1- Afsluttet eft. 

Summa 80' ere Forløb ugentligt samtaler 4 uger 3 måneder Aug 02 

-4228.oktober 03 18 62 2 15 18 27 

Brugere i Gaderummet pr. 6. august 2002 - tidspunktet hvor CASA evaluerer Gaderummet. 
-

Flere gange Ugentlige Samtaler 2- Samtaler 1- Afsluttet efter 
~mma  Bo' ere Forløb ugentligt samtaler 4 uger 3 måneder feb 02 
6.august 02 19 28 3 10 8 7 19 

Brugere i Gaderummet pr. 28. februar 2002. 
~ 

Flere gange Ugentlige Samtaler 2- Samtaler 1
Summa Bo' ere Forløb ugentligt samtaler 4 uger 3 måneder 
28.feb 02 21 31 3 16 7 61 



G(lderummer  Regnbuen T/f 35374735 
Nørrebrogade 56. Baghuset. 4.&5.5"/ E-mad: socpsvk(Zvp.ost6tele.dk 
2200 København N www.gaderummet.dk Fox. 35374736 

De enkelte kategorier ovenfor betyder følgende: 

Bo er: Man er flyttet ind i Gaderummet gennem et husmøde. 
Forløb: Antal brugere med særlig kontakt. 

Flere ugentlige samtaler: Mange forløb har flere samtaler pr uge de første uger/måneder. specielt hvis man har levet længe på gaden,� 
har været ude for overgreb eller ønsker andet end psykiatrisk behandling med medicin.� 
Ugentlige samtaler: De fleste forløb realiserer sig ved samtale hver uge - der så trappes ned som problemet løses op.� 
Samtaler hver 2-4 uger: Mange forløb overgår efter en startperiode med hyppige samtaler til længere tid imellem samtaleme.� 
Samtaler hver 1-3 måneder: Det kan være opfølgning på forløb og det kan dække over unge, som stedet gerne vil� 
have en tættere og hyppigere kontakt med, men hvor det endnu ikke er muligt at realisere det. 

Afsluttet efter dag.måned.år: Tallet angiver hvor mange der siden sidste opgørelse er stoppet i forløb og/eller Hyttet. 

Siden sommeren 2003 er alle nye brugere endvidere tørt ind på Edb, hvor der er oprettet et stamkort med nødvendige oplysninger, og til at følge forlø
bet ved siden af den tysiske mappe. Fuldt udbygget vil databasen give mulighed for at følge hver enkelt sag/person og deres position via afrapportering 
dag for dag, uge for uge o.a. Al korrespondance ind og ud scannes endvidere ind i tilknytning til den pågældende brugers stamkort. Dohlmentations
materialet er stort set færdigt, "up to date", men det ligger i flere forskellige databaser, der skal køres sammen. Det bar endnu ikke været muligt at dis
kutere udformningen af samlet afrapportering med nogen modtager, og det skal bemærkes at dataene er indhøstet under anonymitet og for det psykolo
giske område under tavshedspligt. Ovenstående er en håndgjort opgørelse ud fra databaserne over "brugere med særlig kontakt" til Gaderummet. Det 
skal bemærkes at tallene for bo'ere i form af enkeltovernatninger er lavt sat, da mange der kommer sent om aftenen og tager af sted igen tidligt om 
morgenen. ikke medtages. I den senere tid er antal enkeltovernattere taget meget til. 

Arbejdet pi stedet er evalueret 2 gange. Første gang år 2001 af etnologer, anden gang i efteråret 2002 af eASA. Begge gange har alle hjorner været 
åbne og alle data om personer i Gaderummet - som værested. rådgivning og bosted - været fi.ildt ud tilgængelige for evaluatorer, således at det har 
været muligt at få kontakt med hver enkelt bruger - altså såfremt Gaderummet selv har haft/fået et telefonnummer, en adresse eller lignende af pågæl
dende. 



Alle Bo'ere Abne forløb Aktive akut Aktive forløb Aktive forløb Aktive forløb Stoppet efter aug 02 

Flere gange ugentligt Ugentlige samtaler Samtaler 24 uger Samtaler 1-3 måneder 

Alison� 1� 
Andy 1 1� 
Anja 1� 
Adrian. 1 l� 

Anette H. 1� 
Anine 1� 
Aske 1 1� 

Anna 1 1� 
Anna V R. 1 1� 

Babak 1 1 1� 

Bimle 1 1� 
Bjarke 1 1� 

Bjørne 1 1 1� 

Boris S. 1 1� 

Brian N. 1� 
Brian P 1 1 1� 

CharlotteMN 1 1� 

Christel 1 1� 

Dalle 1 1� 
Daniel 0. 1 1 1� 
Ditte 1 1� 
Edvard J. M. 1� 
Else & Mogens 1� 
Emil 1 1� 
Gert H 1 1� 

Henrik H M 1 1� 

Hussain 1� 
!smet 1 1� 

Jan 1� 
Jeanett 1� 
Jenny 1 1� 
Jesper 1 1� 

Jesper X 1� 
Jesper L 1 1 1� 
Jette 1 1� 

Jimmi 1 1 1� 
Johan 1;. T&O� 1 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 28-10-2003 Side 1� 



John B 1� 
1�Jonathan Fa� 

Jonathan Fr. I I 1� 

Jonathan M.I-I. 1� 
Jonathan K. 1� ,�Josefa I� 
Katja KL. 1 I� 
Kathrine I l� 

Kristian F. M. l� 

lene I l� 

Majbntt AG, l� 
Manue1\e l� 
Maria l� 

Katrine MF I 1� 

Kenneth 1� 

Kirsten 1 1� 

I:KJaus) 1� 

Kristian M. 1 1 I� 
lars J l I I I� 

lasse 1� 

Lina I� 
lotte 1� 
louise 1� 

Marianne + N. 1 1� 
Machi'r<orn 1 1 1� 

Marie 1 1� 
Marit I� 
Martin X 1� 
Martin 1 1� 

Martin J. 1 1 1� 

Martin K. 1 1� 
Mette F. I� 
Michael I 1� 
Michael M J.� 1� 

MleV,S 1 1� 

Morten B. 1 1� 
Nan 1� 
NataSja l� 
Nick 1� 
Nicolairrrotskij I 1� 

Nina A. 1 I� 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 28-10-2003 Side 2� 



Nina H. 1 1� 
Ole l 1� 
Pernille 1 1� 

Rasmus N.� 1 
Reinier� 11 
Rikke l� 
Rune l� 
Sara l 1� 

Sigrid l 1� 
Signe 1,N. 1� 
Sisse 1� 

Smekker 1 1� 

Sofie 1� 
Stella A. N. 1 1� 

Suli 1� 

Susan I� 

Susanne S. 1� 
Su;;si 1� 
Svandis 1 1� 

Tanja 1� 

Thomas F. l� 

Toby <� 

Therese 1 1 1� 

"Thomas \'. MB 1 1� 
"Thomas G. 1� 

Trine H. 1 1� 
ritt 1 1� 

Uffe P. 1� 

Vladislana 1 1� 

William 1� 

Yousef 1 1� 
.Zatlfa 1� 1� 

Zlatko 1 1� 

80' ere Forløb Flere gange ugentligt Ugentlige samtaler Samtaler 2-4 uger Samtaler 1~3 måne Afsluttet ett. Aug 02 

I All: 18 62 2 15 18 27 42� 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 28-10-2003 Side 3� 
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Kære Udvalgsmedlemmer i FAD. 

Efter at være blevet bekendt med indstillingen til punktet om Gaderummet d.29.oktober i FAT..! fin
der jeg nødvendigt at bidrage med oplysninger. Jeg finder indstillingen så mangelfuld, at den er 
direkte misvisende og fejlagtig i sit faktuelle grundlag. Blandt andet synes stedets daglige arbejde 
åbenhart ikke at eksistere, ej heller vores implementering af kommunens krav. Jeg har derfor udar
bejdet en lille statistik over brugere af Gaderummet, 3 øjebliksbilleder for de sidste l Y2 år, bare for 
at sige noget om et enkelthjørne. Det er ikke; som indstillingen formidler, 10-15 beboere, det drejer 
sig om. 

Det har ikke været muligt for mig - eller andre fra Gaderummet - at få et møde med administratio
nen, hvad der har været ønske om siden beslutningen i FAU d.19.marts 03. Et møde hvor de ind
holdsmæssige krav kUlme afklares og implementeres, ikke kun det strukturelle. Jeg oplever mig 
holdt hen med lovningen om et kommende møde i mere end et Y2 år, hver gang jeg har henvendt 
mig. 

Jeg har derfor valgt, blandt andet, en dataopsamling gennem udviklingen af forskellige databaser, 
som hen ad vejen kan samles ud fra ønskede data og arbejdets videre kvalificering. Jeg har mine 
forestillinger om det vigtige, men det er ikke nok! Den direkte dialog med forvaltningen har mang
let. Jeg mener vi lever op til kravene, og er uforstående overfor at andet kan hævdes i indstillingen. 

Jeg har som andre min arbejdsbyrde, men i den ligger også at se mine medarbejdere knokle på kan
ten af det forsvarlige, og så se deres arbejde som værende lige så usynligt som mit eget. 

Det vil jeg rette lidt op med nogle simple tal. Hvad der skjuler sig af ungeproblemer i tallene kan 
man læse om i CASAs rapport fra efteråret 2002, brugerproblemstillingerne er ikke nævneværdigt 
forandret hos nye unge, der kommer til. 

Med venlig hilsen 

Kalle Birek-Madsen 
Daglig leder Gaderummet 
28.oktober 2003 



--

Gaderummet  Regnbuen TIf. 35374735 
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Opgørelse over brugere i Gaderummet 28.februar 2002 til 28.oktober 2003. 

De følgende skemaer giver en oversigt over brugere af Gaderummet med "særlig kontakt", dvs. der er indgået en aftale om 
hjælp/støtte/samtale/intervention på et eller andet punkt eller niveau. Alle brugere med forløb har en mappe/journal, og alle bo'ere gives en map
pe/journal, når der gribes ind i deres væren efter et stykke tid på stedet. I udgangspunktet søges problemer løst uden at opbygge en særskilt brugermap
pe. Der føres forløbsnoter for hver aftalt samtale, eller ved relevante ad hoc samtaler. Det skal bemærkes at værestedsbrugere ikke registreres på nogen 
led. Men at der vedvarende er en akut venteliste på samtaler/psykologiske forløb, som omvendt også søges minimeret gennem særlige indgreb i de un
ges gruppeprocesser. 

Første skema fortælleri tal, at der aktuelt er 18 bo'ere (14 i forløblhandleplan, 6 er helt nye); 62 er i forløb (ca 30 længere samtaler pr uge, for man
ges vedkommende inddragelse af kroppen, udadgående arbejde o.a.), og 42 forløb sluttet inden for det sidste år (flyttet ud og/eller psykologisk for
løb afsluttet). 

Brugere i Gaderummet pr. 28. oktober 2003. 
I Flere gange Ugentlige Samtaler 2- Samtaler 1- Afsluttet eft. 
Summa Bo' ere IForløb ugentligt samtaler 4 uger 3 måneder Aug 02 

28.oktober 03 18 62 2 15 18 27 42 

Brugere i Gaderummet pr. 6. august 2002 - tidspunktet hvor CASA evaluerer Gaderummet. 
Flere gange Ugentlige Samtaler 2- Samtaler 1-

I

Afsluttet efter 
Summa Bo' ere Forløb uaentligt samtaler 4 uger 3 måneder feb 02 

6.auaust 02 19 28 3 10 8 7 19 

Brugere i Gaderummet pr. 28. februar 2002. 
Flere gange Ugentlige Samtaler 2- Samtaler 1

Summa Bo' ere Forløb ugentligt samtaler 4 uger 3 måneder 
28.feb 02 21 31 3 16 7 6 
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J 
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Kære Udvalgsmedlemmer i FAU. 

Efter at være blevet bekendt med indstillingen til punktet om Gaderummet d.29.oktober i FAU fin· 
der jeg nødvendigt at bidrage med oplysninger. Jeg finder indstillingen så mangelfuld, at den er 
direkte misvisende og fejlagtig i sit faktuelle grundlag. Blandt andet synes stedets daglige arbejde 
åbenbart ikke at eksistere, ej heller vores implementering af kommunens krav. Jeg har derfor udar
bejdet en lille statistik over brugere af Gaderummet, 3 øjebliksbilleder for de sidste l Y, år, bare for 
at sige noget om el enkelthjørne Det er ikke, som indstillingen formidler, 10-15 beboere, det drejer 
sIg om. 

Det har ikke været muligt for mig - eller andre fra Gaderummet - at få et møde med administratio· 
nen, hvad der har været ønske om siden beslutningen i FAU d.19.marts 03. Et møde hvor de ind
holdsmæssige krav kunne afklares og implementeres, ikke kun det strukturelle. Jeg oplever mig 
holdt hen med lovningen om et kommende møde i mere end et Y, år, hver gang jeg har henvendt 
mig. 

Jeg har derfor valgt, blandt andet. en dataopsamling gennem udviklingen af forskellige databaser, 
som hen ad vejen kan samles ud fra ønskede data og arbejdets videre kvalificering. Jeg har mine 
forestillinger om det vigtige, men det er ikke nok! Den direkte dialog med forvaltningen har mang

...._~ M er nforstående overfor at andet kan hævdes i indstillingen. 

mailto:50cpsyk@posl6.te1e.dk


Gaderummet  Regnbuen TIf. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sal E-mail: socpsvk@post6.tele.dk 
2200 København N ww\v.gaderummet.<Jk Fax. 35374736 

Opgørelse over brugere i Gaderummet 28.februar 2002 til 28.oktober 2003. 

De følgende skemaer giver en oversigt over brugere af Gaderummet med "særlig kontakt", dvs. der er indgået en aftale om 
hjælp/støtte/samtale/intervention på et eller andet punkt eller niveau. Alle brugere med forløb har en mappe/journal, og alle bo'ere gives en map
pe/journal, når der gribes ind i deres væren efter et stykke tid på stedet. I udgangspunktet søges problemer løst uden at opbygge en særskilt brugermap
pe. Der føres forløbsnoter for hver aftalt samtale, eller ved relevante ad hoc samtaler. Det skal bemærkes at værestedsbrugere ikke registreres på nogen 
led. Men at der vedvarende er en akut venteliste på samtaler/psykologiske forløb, som omvendt også søges minimeret gennem særlige indgreb i de un
ges gruppeprocesser. 

Første skema fortæller i tal, at der aktuelt er 18 bo'ere (14 i forløb/handleplan, 6 er helt nye); 62 er i forløb (ca 30 længere samtaler pr uge, for man
ges vedkommende inddragelse af kroppen, udadgående arbejde o.a.), og 42 forløb sluttet inden for det sidste år (flyttet ud og/eller psykologisk for
løb afsluttet). 

B . Gad t . 28. oktober 2003 
~gange Ugentlige Samtaler 2- Samtaler 1- Afsluttet eft. 

Summa 80' ere Forløb ugentligt samtaler 4 uger 3 måneder Aug 02 

28.oktober 03 18 62 2 15 18 27 42 

Brugere i Gaderummet pr. 6. august 2002 - tidspunktet hvor CASA evaluerer Gaderummet. 
,- , 

IFlere gange Ugentlige ~amtaler  2- Samtaler 1- Afsluttet efter 
Summa 80' ere Forløb ugentligt samtaler '14 uger 3 måneder feb 02 
6.august 02 19 28 3 101 8 7 19 

Brugere i Gaderummet pr. 28. februar 2002. 
~re  gange Ugentlige Samtaler 2- Samtaler 1

Isumma 180' ere lForløb ',ugentligt samtaler 4 uger 3 måneder 
128.feb 02 1 211 311 3 16 7 6 



Gaderummet  Regnbuen Tlf. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4,&5,sal E-mail: socpsvkiaJpost6.teie.dk 
2200 København N www,gaderummetdk Fax, 35374736 

De enkelte kategorier ovenfor betyder følgende: 

Bo er: Man er flyttet ind i Gaderummet gennem et husrnøde, 
Forløb: Antal brugere med særlig kontakt 

Flere ugentlige samtaler: Mange forløb har flere samtaler pr uge de første uger/måneder, specielt hvis man har levet længe på gaden,� 
har været ude for overgreb eller ønsker andet end psykiatrisk behandling med medicin,� 
Ugentlige samtaler: De fleste forløb realiserer sig ved samtale hver uge - der så trappes ned som problemet løses op,� 
Samtaler hver 2-4 uger: Mange forløb overgår efter en startperiode med hyppige samtaler til længere tid imellem samtalerne,� 
Samtaler hver 1-3 måneder: Det kan være opfølgning på forløb og det kan dække over unge, som stedet gerne vil� 
have en tættere og hyppigere kontakt med, men hvor det endnu ikke er muligt at realisere det 

Afsluttet efter dag.måned.år: Tallet angiver hvor mange der siden sidste opgørelse er stoppet i forløb og/eller flyttet 

Siden sommeren 2003 er alle nye brugere endvidere ført ind på Edb, hvor der er oprettet et stamkort med nødvendige oplysninger, og til at følge forlø
bet ved siden af den fysiske mappe, Fuldt udbygget vil databasen give mulighed for at følge hver enkelt sag/person og deres position via afrapportering 
dag for dag, uge for uge o.a. AI korrespondance ind og ud scannes endvidere ind i tilknytning til den pågældende brugers stamkort. Dokumentations
materialet er stort set færdigt, "up to date", men det ligger i flere forskellige databaser, der skal køres sammen. Det har endnu ikke været muligt at dis
kutere udformningen af samlet afrapportering med nogen modtager, og det skal bemærkes at dataene er indhøstet under anonymitet og for det psykolo
giske område under tavshedspligt. Ovenstående er en håndgjort opgørelse ud fra databaserne over "brugere med særlig kontakt" til Gadenmunet Det 
skal bemærkes at tallene for bo' ere i form af enkeltovernatninger er lavt sat, da mange der kommer sent om aftenen og tager af sted igen tidligt om 
morgenen, ikke medtages. I den senere tid er antal enkeltovernattere taget meget til. 

Arbejdet på stedet er evalueret 2 gange, Første gang år 2001 af etnologer, anden gang i efteråret 2002 af CASA Begge gange har alle hjørner været 
åbne og alle data om personer i Gaderummet - som værested, rådgivning og bosted - været fuldt ud tilgængelige for evaluatorer, således at det har 
været muligt at få kontakt med hver enkelt bruger - altså såfremt Gaderummet selv har haft/fået et telefonnummer. en adresse eller lignende af pågæl
dende, 



Alle Bo'ere Abne forløb Aktive akut Aktive forløb Aktive forløb Aktive forløb Stoppet efter aug 02 

Flere gange ugentligt Ugentlige samtaler Samtaler 24 uger Samtaler 1.-3 måneder 
1� 

Andy 1 1� 

Anja 

Jan 1� 

1� 

Adrian. 1 1� 

Anette H. 1� 

Anine 1� 
Aske 1 1� 
Anna 1 1� 
Anna V.R. 1 1� 
Babak 1 1 1� 

Bimle 1 1� 
Bjarke 1 1� 
Bjørne 1 1 1� 
Boris S. 1 1� 
Brian N. 1� 
Brian P. 1 1 1� 
CharlotteMN. 1 1� 
Christel 1 1� 

Dalle 1 1� 

Daniel ø. 1 1 1� 

Ditte 1 1� 

Edvard J. M. 1� 
Else & Mogens 1� 

Emil 1 1� 

Gert H. 1 1� 

Henrik H. M 1 1� 

Hussain 1� 
Ismet 1 1� 

Jeanett 1� 

Jenny 1 1� 
Jesper 1 1� 
Jesper X 1� 
Jesper L 1 1 1� 
Jette 1 1� 
Jimmi 1 1 1� 
Johan v. T&O� 1 

Alison 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 28-10-2003 Side 1� 



John B l 
Jonathan Fa 

Jonathan Fr. 

Jonathan M.H. 

, l l 
l 

, 
Jonathan K. l 
Josefa l l 
Katja KL l l 
Kathrine 

Katrine MF. 

l , , l 

Kenneth l 
Kirsten l l 

(Klaus) l 
Kristjan F. M. l 
Kristian M. l l l 
Lars J l l l 
Lasse l 
Lene 1 l 
Lina l 
Lotte 

Louise 

l , 
Majbritt AG, 1 
Manuelle 

Maria 

l , 
Marianne + N. l l 
Machikorn l l 1 
Marie l l 
Marit l 
Martin X l 
Martin l l 

Martin J. l l l 
Martin K. 1 l 
Mette F. l 
Michael l , 
Michael M.J. 

M\eV,S. , l 
1 

Morten B. l l 

Nan l 
Natasja l 
Nick l 
Nicolai/Trotskij l l 

NinaA. l l 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 28-10-2003 Side 2 



Nina H. 1 l 

Ole l 1 

Pernille 1 l 
Rasmus N. 1 

Reinier l 

Rikke l 

Rune 1 

Sara l 1 

Sigrid l 1 

Signe L.N. 1 

Sisse l 

Smekker 1 l 
Sofie l 

Stella A. N. 1 l 

Suli 1 

Susan l 

Susanne S. l 

Sussi l 

Svandis l l 

Tanja l 

Therese l l 1 

Thomas F. l 

Thomas v. MB 1 l 

ThomasG. l 
Trine H. 1 l 
Titt 1 1 

Toby 1 

Uffe P. l 

Vladislana l l 

William 1 

Yousef 1 l 
Zahra l l 
Zlatko l l 

80· ere Forløb Flere gange ugentligt Ugentlige samtaler Samtaler 2-4 uger Samtaler 1-3 måne Afsluttet efl. Aug 02 

lAit: lB 62 2 15 lB 27 42 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 28-10-2003 Side 3 



Gaderummet  Regnbuen TIf. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, ·1,&5.sal E-mail: socDsvICiiJpost6.tele.dk 
2200 København N \\ww.gaderummet.dk Fax. 35374736 

De enkelte kategorier ovenfor betyder følgende: 

Bo er: Man er flyttet ind i Gaderummet gennem et husmøde. 
Forløb: Antal brugere med særlig kontakt. 

Flere ugentlige samtaler: Mange forløb har flere samtaler pr uge de første uger/måneder, specielt hvis man har levet længe på gaden,� 
har været ude for overgreb eller ønsker andet end psykiatrisk behandling med medicin.� 
Ugeutlige samtaler: De fleste forløb realiserer sig ved samtale hver uge - der så trappes ned som problemet løses op.� 
Samtaler hver 2-4 uger: Mange forløb overgår efter en startperiode med hyppige samtaler til længere tid imellem samtalerne.� 
Samtaler hver 1-3 måneder: Det kan være opfølgning på forløb og det kan dække over unge, som stedet gerne vil� 
have en tættere og hyppigere kontakt med, men hvor det endnu ikke er muligt at realisere det. 

Afsluttet efter dag.måned.år: Tallet angiver hvor mange der siden sidste opgørelse cr stoppet i forløb ug/eller flyttet. 

Siden sommeren 2003 cr alle nye brugere endvidere ført ind på Edb, hvor der er oprettet et stamkort med nødvendige oplysninger, og til at følge forlø
bet ved siden afden fysiske mappe. Fuldt udbygget vil databasen give mulighed for at følge hver enkelt sag/person og deres position via afrapportering 
dag for dag, uge for uge o.a. AI korrespondance ind og ud scannes endvidere ind i tilknytning til den pågældende brugers stamkort. Dokumentations
materialet er stort set færdigt, "up to date", men det ligger i flere forskellige databaser, der skal køres sammen. Det har endnu ikke været muligt at dis
kutere udformningen af samlet afrapportering med nogen modtager, og det skal bemærkes at dataene er indhøstet under anonymitet og for det psykolo
giske område under tavshedspligt. Ovenstående er en håndgjort opgørelse ud fra databaserne over "brugere med særlig kontakt" til Gaderummet. Det 
skal bemærkes at tallene for bo' ere i form af enkeltovernatninger er lavt sat, da mange der kommer sent om aftenen og tager af sted igen tidligt om 
morgenen, ikke medtages. I den senere tid er antal enkeltovernattere taget meget til. 

Arbejdet på stedet er evalueret 2 gange. Første gang år 2001 af etnologer, anden gang i efteråret 2002 af CASA. Begge gange har alle hjørner været 
åbne og ane data om personer i Gaderummct - som værested, rådgivning og bosted - været fuldt ud tilgængelige for evaluatorer, således at det har 
været muligt at få kontakt med hver enkelt bruger - altså såfremt Gaderummet selv har haft/fået et telefonnummer. en adresse eller lignende afpågæl
dende. 



Side l af 1 

Gaderummet 

Fra:� "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Til:� "Ebbesen, Carl Christian" <CarLChristian_Ebbesen@br.kk.dk>: "Sareen. Manu" 

<Manu_Sareen@br.kk.dk>; "Kjeldgaard, Bo Asmus" <Bo~smus_Kjeldgaard@br.kk.dk>; 
"Rudaizky, Finn" <Finn_Rudaizky@br.kk.dk>; "Yilmaz, Taner" <Taner_Yilmaz@br.kk.dk>; 
<Grønlykke> "Thor Buch" <Thor_Groenlykke@br.kk.dk>; "Hedegaard, Frank" 
<Frank_Hedegaard@br.kk.dk>; <Fog-møller>; "Rikke" <Rikke_Fog-moeller@br.kkdk>; 
<Nørgaard>; "Karin" <Karin_Noergaard@br.kk.dk>; "Rosenmark, Michael" 
<Michael_Rosenmark@br.kk.dk>; <Lønborg>; "Mogens" <Mogens_Loenborg@br.kk.dk> 

Sendt: 28 oktober 2003 17:29� 
Vedhæft: Persondata pr 27 oktober 2003.xls; Tre øjebliksbilleder af Gaderummet pr 27 oktober� 

2003.doc� 
Emne: Ang. Gaderummet og FAU-møde torsdag d.29.okt 03� 

Kære Udvalgsmedlemmer i FAU. 

Efter at være blevet bekendt med indstillingen til punktet om Gaderummet d.29.oktober i FAU finder 
jeg nødvendigt at bidrage med oplysninger. .Jeg finder indstillingen så mangelfuld, at den er direkte 
misvisende og fejlagtig i sit faktuelle grundlag. Blandt andet synes stedets daglige arbejde åbenbart 
ikke at eksistcre, ej heller vores implementering af kommunens krav. .Jeg har derfor udarbejdet en 
lille statistik over hrugere af Gadcrummel, 3 øjebliksbilleder for de sidste l Y, år, bare for at sige 
noget om et enkeJthjøme. Det er ikke; som indstillingen formidler, 10-15 beboere, det drejer sig om. 

Det har ikke været muligt for mig - eller andre fra Gaderummet - at få et møde med 
administrationen, hvad der har været ønske om siden beslutningen i FAU d.19.mmis 03. Et møde 
hvor de indholdsmæssige krav kunne afklares og implementeres, ikke kun det strukturelle. .Jeg 
oplever mig holdt hen med lovningen om et kommende møde i mere end et Y, år, hver gang jeg har 
henvendt mig. 

.Jeg har derfor valgt. blandt andet, en dataopsamling gennem udviklingen af forskellige databaser, 
som hen ad vejen kan samles ud fi-a ønskede data og arbejdets videre kvalificering. .Jeg har mine 
forestillinger om det vigtige, men det Cl' ikke nok! Den direkte dialog med forvaltningen har manglet. 
.Jeg mener vi lever op til kravene, og er uforstående overfor at andet kan hævdes i indstillingen. 

Jeg har S0111 andre min arbejdsbyrde, men i den ligger også at se mine medarbejdere knokle på 
kanten af det forsvarlige, og så se deres arbejde som værende lige så usynligt som mit eget. 

Det vil jeg rette lidt op med nogle simple tal. Hvad der skjuler sig af ungeproblemer i taJlene kan 
man læse om i CASAs rapport fra efteråret 2002, brugerproblemstillingerne er ikke nævneværdigt 
forandret hos nye wlge, der kommer til. 

Med venlig hilsen 
Kalle Birck-Madsen 
Daglig leder Gaderu111mct 
28.oktober 2003 

Ovenstående er ogsa indleveret (iljere., due.,lng pa Rådhuset. 

28-10-2003� 
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Alle 8o'ere Abne forløb Aktive akut Aktive forløb Aktive forløb Aktive forløb Stoppet efter aug 02 

Flere gange ugentligt Ugentlige samtaler Samtaler 2-4 uger Samtaler 1-3 måneder 
Alison l 

Andy l l 
Anja l 
Adrian. l l 
Anette H. 1 

Anine 1 
Aske l l 

Anna 1 l 
Anna V.R. l 1 
Babak l 1 1 
Bimle 1 1 
Bjarke 1 l 

Bjørne 1 l l 

Boris S. 1 l 
Brian N. l 
Brian P. l l l 
CharJotteMN. 1 1 

Christel l 1 
Dalle l l 
Daniel ø. 1 l 1 
Ditte l l 
Edvard J. M. l 
Else & Mogens l 

Emil l l 

Gert H. 1 l 
Henrik H. M. 1 l 

Hussain l 
lsmet l l 

Jan l 
Jeanett l 
Jenny l l 

Jesper l l 
Jesper X l 
Jesper L 1 l 1 
Jette l l 
Jimmi l l l 
Johan v. T&O l 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 03-11-2003 Side 1 



John B 1� 
1�Jonathan Fa� 

Jonathan Fr. 1 1 1� 
Jonathan M.H.� 1 
Jonathan K.� 1� 

Josefa 1 1� 

Katja KL. 1 1� 

Kathrine 1 1� 

Katrine MF. 1 1� 

Kenneth 1� 

Kirsten 1 1� 
(Klaus) 1� 
Kristian F. M. 1� 

Kristian M. 1 1 1� 
Lars J 1 1 1� 
Lasse 1� 

Lene 1 1� 
Una 1� 

Lotte 1� 
Louise 1� 
Majbritt AG, 1� 
Manuelle 1� 
Maria 1� 
Marianne + N. 1 1� 
Machikorn 1 1 1� 
Marie 1 1� 
Marit 1� 
Martin X 1� 
Martin 1 1� 
Martin J. 1 1 1� 

Martin K. 1 1� 

Mette F. 1� 
Michael 1 1� 
Michael M.J. 1� 

Mie V,S. 1 1� 
Morten B. 1 1� 

Nan 1� 
Natasja 1� 
Nick 1� 
NicolaifTrotskij 1 1� 
Nina A. t 1� 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 03-11-2003 Side 2 



Nina H. 1 l 

Ole l l 
Pernille l l 
Rasmus N. 1 

Reinier l 

Rikke 1 

Rune l 
Sara l 1 
Sigrid l l 

Signe L.N. 1 
Sisse l 
Smekker l l 
Sofie l 

StellaA. N. l 1 

Suli l 
Susan l 
Susanne S. 1 

Sussi l 
Svandis 1 l 
Tanja l 
Therese 1 l l 
Thomas F. l 
Thomasv. MB 1 l 
Thomas G. l 
Trine H. l l 

Titt 1 l 
Toby l 
Uffe P. 1 

Vladislana 1 1 

William 1 

Yousef l l 
Zahra l l 
Zlatko l l 

Bo' ere Forløb Flere gange ugentligt Ugentlige samtaler Samtaler 2-4 uger Samtaler 1-3 måne Afsluttet eft. Aug 02 

I All: 18 62 2 15 18 27 42 

Udarbejdet af Gaderummet-Regnbuen 03-11-2003 Side 3 



Side l af l 

Gaderummet 

Fra:� "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Til:� "Ebbesen, Carl Christian" <CarLChristian_Ebbesen@br.kk.dk>; "Sareen, Manu"� 

<Manu_Sareen@br.kk.dk>: "Kjeldgaard, Bo Asmus" <Bo_Asmus_Kjeldgaard@br.kk.dk>;� 
"Rudaizky, Finn" <Finn_Rudaizky@br.kk.dk>: "Yilmaz, Taner" <Taner_Yilmaz@br.kk.dk>:� 
<Grønlykke>; "Thor Buch" <Thor_Groenlykke@br.kk.dk>: "Hedegaard, Frank"� 
<Frank_Hedegaard@br.kk.dk>: <Fog-møller>; "Rikke" <RikkeJog-moeller@br.kk.dk>;� 
<Nørgaard>: "Karin" <Karin_Noergaard@br.kk.dk>; "Rosenmark, Michael"� 
<Michael_Rosenmark@br.kk.dk>; <Lønborg>; "Mogens" <Mogens_Loenborg@br.kk.dk>� 

Sendt: 28. oktober 2003 17:29� 
Vedhæft: Persondata pr 27 oktober 2003.xls: Tre øjebliksbilleder af Gaderummet pr 27 oktober� 

2003.doc� 
Emne: Ang. Gaderummet og FAU-møde torsdag d.29.okt 03� 

Kære Udvalgsmedlemmer i FAU. 

Efter at være blevet bekendt med indstillingen til punktet om Gaderummet d.29.oktober i FAU tinder 
jeg nødvendigt at bidrage med oplysninger. Jeg finder indstillingen så mangelfuld, at den er direkte 
misvisende og fejlagtig i sit faktuelle grundlag. Blandt andet synes stedets daglige arbejde åbenbart 
ikke at eksistere, ej heller vores implementering af kommunens krav. Jeg har derfor udarbejdet en 
lille statistik over brugere af Gaderummet, 3 øjebliksbilleder for de sidste l Y, år, bare for at sige 
noget om et enkelthjørne. Det er ikke; som indstillingen formidler, J0-15 beboere, det drejer sig om. 

Det har ikke været muligt for mig - eller andre fra Gaderummet - at få et møde med 
administrationen, hvad der har været ønske om siden beslutningen i FAU d.19.marts 03. Et møde 
hvor de indholdsmæssige krav kunne afklares og implementeres, ikke kun det strukturelle. Jeg 
oplever mig hoJdt hen med lovningen om et kommende møde i mere end et l/, år, hver gang jeg har 
henvendt mig. 

Jeg har derfor valgt, blandt andet, en dataopsamling gennem udviklingen af forskellige databaser, 
som hen ad vejen kan samles ud fra ønskede data og arbejdets videre kvalificering. Jeg har mine 
forestillinger om det vigtige, men det er ikke nok! Den direkte dialog med forvaltningen har manglet. 
Jeg mener vi lever op til kravene, og er uforstående overfor at andet kan hævdes i indstillingen. 

Jeg har som andre min arbejdsbyrde, men i den ligger også at se mine medarbejdere knokle på 
kanten af det forsvarlige, og så se deres arbejde som værende lige så usynligt som mit eget. 

Det vil jeg rette lidt op med nogle simple tal. Hvad der skjuler sig af ungeproblemer i tallene kan 
man læse om i CASAs rapport fra efteråret 2002, brugerproblemstillingerne er ikke nævneværdigt 
forandret hos nye unge, der kommer til. 

Med venlig hilsen 
Kall e Birck-Madsen 

Daglig leder Gaderummet 
28.oktober 2003 

Ovenstående er også indleveret tiljeres dueslag på Rådhuset. 

28-10-2003� 
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Gaderummet - Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge T(f. 35374735 
Nørrebrogade 56. Baghuset. 4. &5. sal E-mai!: socpsyk@posl6.tele.dk 
2200 København N. www.gaderummet.dk Fax. 35374736 

Advokat Bjarke Madsen 
Vestergade 12, l. sal 
1456 København K. 

23. oktober 2003 

Et spørgsmål vedr. en kommunal indstilling om Gaderummet. 

Jeg ved ikke om du har tid, men vedlagte indstilling fra kommunen er så misvisende og fejlagtig, at 
jeg spekulerer på, om det er muligt at anlægge sag. Jeg føler mig simpelt hen dybt krænket. 

Pt. er.ieg ved at søge at få noget presse til at tage det. Fra starten af næste uge. Ved så ikke om det 
lykkes. 

Med venlig hilsen 

Kalle Birck-Madsen 



Side l af l 

Gaderummet 

Fra: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Til: "Peter Berg" <peb@dan-ejendomme.dk> 
Sendt: 22. oktober 2003 21 :35 
Vedhæft: Indstilling FAU 19 marts 2003.doc; Beslutningsprotokol19 FAU marts 2003.doc 
Emne: Svanevej 14-16 

Kære Peter Berg. 

Hermed nogle flere ord til dig vedr. min forestillede brug af ejendommen på Svanevej. Jeg har vedhængt� 
indstilling og beslutningsprotokol fra Københavns Kommune d.19.marts, som er sidste gang vi er på i Familie�
og Arbejdsmarkedsudvalget. Vi er så på dagsordenen igen på næste torsdag d.29.oktober, omhandlende en� 
tillægsbevilling, og selvom det er vores eget anliggende at finde og indgå en ny lokaleaftale, så vil jeg gerne� 
have kommunen med ind så hurtigt som muligt. Og det vil være ulig lettere for mig at nå dette inden den 29.� 
oktober, hvis jeg har bare et skrabet udkast til en huslejekontrakt. Det vil være meget nemmere for mig at få� 
den kontorchef i tale, som trækker i trådene.� 
Jeg skal tilføje, at Københavns Kommune og Socialministeriet i sidste uge indgik den aftale, som vores� 
bevilling fra kommunen hviler på, da der er samfinansiering.� 

I tilfældet Svanevej, så er der så mange kvadratmeter, at jeg i starten vil være nødt til at lade omkring� 
halvdelen af etagearealet blive tii bolig, af midlertidig art, som fx.� 
klubværelse/hybel/kollegieværelse/bofællesskaber, og her vil jeg have brug for et kommunalt samarbejde fra� 
starten af, da der går en vis tid før det hele er kørt ind, og fordi tilknyttede puljemidler så skal søges og� 
udløses tidligere. Hvad angår problemet med at etagemeter konverteret til beboelse, vil låse bygningens brug� 
fremover, så tror jeg ikke det er noget problem at gøre det således, at fraflytter Gaderummet lejemåiet en� 
gang, at det så kan konverteres den anden vej uden ny ansøgning eller andet.� 

Hvad angår beboelse, så er det tænkt som små lejemål for unge, lås på døren, huslejekontrakt, sociale� 
forpligtigelser, og når man så er stor og stærk nok til at klare sig i den store verden, så flytter man ud af� 
Gaderummet til en selvstændig tilværelse.� 
Jeg forventer at kommunen vil medvirke aktivt til at afklare alt omkring statutter, brandtilsyn osv. Også fordi� 
den nærmere rumfordeling i forhold til kontor, kursusvirksomhed, rådgivning, undervisning, værested,� 
internetcafe måske, aktiviteter og unges midlertidige beboelse, bedst kan foretages i etaper og hen ad vejen.� 
Selvom etagerne kan adskilles fra hinanden, tænker jeg ikke nogen af etagerne som rene beboelsesetager,� 
men at der sker en blanding, da dette bedst svarer til arbejdets indhold og til samordning af alle virke.� 

Håber snarest muligt at høre fra dig.� 

Kalle Birck-Madsen� 
Daglig leder� 

22-10-2003� 

mailto:peb@dan-ejendomme.dk
mailto:socpsyk@post6.tele.dk


Kalle Birck-Madsen 
Bogtrykkervej 25, sUh., 
2400 København NV. 

Advokat 
Bjarke Madsen 

Møderet for 
Højesteret 

16. oktober 2003 
j.m: 1008-3 

bm@bindstl'up-madsen.dk 

Vedr.: Din sag. 

Kære Kalle. 

Jeg kan oplyse, at sagen mod Erhvervs- og Boligstyrelsen nu er berammet til 
domsforhandling til foretagelse 

onsdag, den 11. februar 2004, kl. 9.30. 

Jeg beder dig notere domsforhandlingstidspunktet, idet Jeg finder det 
hensigtsmæssigt, at du afgiver forklaring under delme. 

Jeg beder dig endvidere oplyse, hvem vi kan føre som vidner på vores side, idet 
embedsmændene i Københavns Kommune samt Socialministeriet på et eller andet 
tidspunkt må have faet kendskab til den ikke lovmæssige beboelse af 5. salen i 
lejemålet. Det kunne være hensigtsmæssigt, at vi her afhørte de pågældende 
embedsmænd. 

Jeg forventer endvidere, at retssagen mod udlejer også vil blive berammet til 
domsforhandling i østre Landsret i nær fremtid, idet jeg dog vil gøre alt for at 
domsforhandlingen først finder sted efter at vi kender dommen i sagen mod 
Erhvervs- og Boligstyrelsen. 

Vestergade 12' 
1456 København K 
Tlf.: 33 '4 84 81 
Fax: 33 '5 81 80 
SE/CVR nr. 20478446 
Konto/Arbejdernes 
Landsbank: 
5338 0454609 

mailto:bm@bindstl'up-madsen.dk
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Jeg anser det derfor for sandsynligt, at lejemålet under alle omstændigheder skal 
rømmes i løbet af foråret/forsommeren 2004. 

Med venlig hilsen 

[liillk!o/" 
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Gaderummet 

Fra: "BCMD" <bcmd@mobilixnet.dk>� 
Til: "Gaderummet-Regnbuen" <info@gaderummet.dk>� 
Sendt: 6. oktober 2003 14:29� 
Emne: økonomi� 

Hej Kalle� 

Jeg har endnu en 9an9 set nærmere på jeres økonomi for at sikre at fOf'laltningen ligeledes er klar over hvad� 
der aktuelt er behov for.� 

Gaderummets aktuelle gæld til skat, feriepenge og pension er på i alt kr. 210.924 pr. 1.10.03.� 

Er det udtryk for jeres behov for et engangsbeløb pr. 1.10.03, som dækker den samlede gæld til andre end� 
foreningen? ? 

Jeres rev. nødbudget vil så efter mine beregninger pr. 1.10.03 blive på kr. 145.00 kr. mdl. Det skulle dække l.�
de månedlige udgifter i oktober kvartal.� 

Senest fra 1.1.04, afhængigt af nyt lejemål, skulle Gaderummet kunne overgår til et normalt budget, som� 
svarer til ansøgningen.� 

Jeg har desværre fået et hold i ryggen, så jeg ikke kan bevæge miog ud af huset, men du kan ringe til mig på� 
49703492.� 

venlig hilsen� 

Bjørn� 

;tar~ 
C/ 

2j ~ li1UtI
( 

~ ~iMI 

h,~t1. Ut1MM/Jfdi;'1 

~t1 

06-10-2003� 
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~dvalget a\m.del. - I " bil1269 

Folketingets Socialudvalg 

Dato: - 6 DKT. 2003 

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 17.september 
2003 følger hermed - i 70 eksemplarer - socialmiuisterens svar på 
spørgsmål nr. 298 (Alm. del- bilag 1195). 

Spørgsmål nr. 298: 

"Ministeren bedes oplyse udvalget om status for projekt "Gaderummet"" 

Svar: 

Gaderj.;inmet har til huse i et baghus på Nørrebrogade. Målgruppen betegnes 
som en gruppe af marginaliserede og udstødte unge sindslidende og hjemlø
se. De er fortrinsvis i alderen 18-25 år. Gaderummet er et værested for denne 
gruppe af unge. Foruden værestedsaktiviteterne yder Gaderummet også psy
kologisk rådgivning til de af brugerne, der måtte ønske det. 

Endelig tilbydes også overnatningsmulighed for nogle af brugerne. 

Gaderummet har hidtil ikke kunne opfYlde brandmyndighedernes krav til 
lokalerne. 

I forbindelse med udmøntningen af puljen til udsatte grupper i de store byer 
er der til Gaderummet reserveret et årligt beløb fra 2004 på 3.875.000 kr. 

I aftalen mellem Socialministeriet og Københavns Kommune - der er ende
ligt bekræftet af kommunen den 19.september 2003 - hedder det: 

"Socialministeriet og Københavns kommune, Familie- og Arbejdsmarkeds
udvalget er enige om, at tilskud til Gaderummet indregnes i det samlede 
satspuljetilskud til Københavns kommune, som udbetaler tilskudsbeløbet i 
projektperioden og siden hen forankrer aktiviteten forudsat: 

SOCIALMINISTERIET 

Departementet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Tlr 3392 9300 

Fax. 3393 2518 

E-mai! sm@sm.dk 

JAPI J.nr. 649-377 

mailto:sm@sm.dk
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•� at Gaderummet omdannes til en selvejende institution med en juridisk 
holdbar bestyrelse 

•� ID Gaderummet fastholder indhold, målgrupper og økonomi, således som 
det fremgår af ansøgning til satspuljen til socialt udsatte 

•� ID det hele tiden har været og fortsat er Gaderummets eget ansvar at finde 
nye lokaler, som opfylder brandmyndighedemes krav til brandsikring." 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet er Københavns Kommune bedt om 
en redegorelse for den seneste udvikling. Redegørelsen vedlægges. Jeg kan 
henholde mig ti l denne. 

V1M~ 
Henriette Kj ær 

(--;)/~./
~/ C,;" ~ . 

IPeterje 

Bilag vedlagt: Redegørelse fra Københavns Kommune 



Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen c
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il Socialministeriet 'e?tt. Lars Jappe 

ato: 1. oktober 2003 

edr. status for projekt "Gaderummet" 

benhavns Kommune er blevet bedt om en status på projekt "Gade
1fllInmet" af Socialministeriet til brug for Socialministerens besvarelse 
il Folketingets Socialudvalgjf brev afd. 24, september 2003. 

.Iermed følger sidste statusrapport fra Konsulentkompagniet som er en 
oordinerende organisation mellem Gaderummet og Familie- og Ar
ejdsmarkedsudvalgetJFamilie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 

upplerende kan det oplyses, at hverken civilretsdirektoratet eller Fa�
'lie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har godkendt Gaderummet.� 

den aftale Københavns Kommune har indgået med Socialministeriet 
! m satspuljemidler er der formuleret en række krav til Gaderummet. 

av og status er;� 
at Gaderummet omdannes til en selvejende institution med en juri�
disk holdbar bestyrelse - er ikke afsluttet� 
at Gaderummet fastholder indhold, målgrupper og økonomi, således� 
som det fremgår af ansøgning til satspuljen til social udsatte - er ik�
ke realiseret� 
&odet hele tiden har og forsat er Gaderummets eget ansvar at finde� 
nye lokaler, som opfylaer brimdmyndighedemes krav til brandsik�
ring - er ikke realiseret� Direktionen 

Bernstorf:&gade 17 
1592 København V 

Telefon 
33173317 

arsten Stæhr Nielsen Direkte telefon� 

icedirektør ~ 33 173728� 
SocfalmlnfSlef1e1 

Telefax~ 2DKT. 2003 
33 17 32 04 

J.nr. 
E-mail: 
earttcnS.Ni.loen@filf.lck.dk 

200/200'0 19H# 



STATUSRAPPORT VEDRØRENDE GADERUMMET 

Denne statusrapport omhandler perioden juli - august 2003. 

Rammerne for periodens arbejde 
Rammerne for arbejdet er den i februar indgåede aftale mellem Konsulentkompagniet og Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og den i statusrapport fra juni estimerede tidsplan. 

Der har været en begrænset mødevirksomhed mellem Gaderummet og Konsulentkompagniet i 
perioden. Samarbejdet har hovedsageligt drejet sig om fremskaffelse af en egnet ejendom. 

Sommeren i Gaderummet har været præget af de mere begrænsede fysiske rammer som følge af 
branden i april måned. Der er sket en kraftig udskiftning blandt de unge, så kun la af de ældre er 
tilbage i Gaderummet. Der bor ca. 5-10 unge. Antallet af brugere af værestedet er uændret. 
Gaderummet er præget af mere uro og manglende kontinuitet, fordi det ikke er muligt at arbejde 
med gruppen som helhed på grund af de fysiske rammer. Det akutte overnatningsproblem bl.a. 
gennem de unges deltagelse i forskellige sommeraktiviteter som f.eks. Roskilde-festivalen, mens 
andre unge overnatter i det besatte hus på Nørrebro. 

Den manglende stillingtagen til indstillingen om at forhøje Gaderummets nødbudget har bragt 
stedet i en økonomisk håbløs situation. Gaderummet har gennemført som ønsket en ny holdbar 
juridisk konstruktion, men har trods mange bestræbelser ikke nmdet en anvendelig ejendom 
Indenfor den givne økonomiske ramme. Gaderummet har endvidere tilstræbt at leve om til de 
politiske krav om faste medarbejdere m.v. 

På den baggrund har forløbet være positivt, så indstillingen er at kommunen akut bistår med et 
forskud til dækning af skat m.m. på 100.000 kr., som kan anvises gennem Konsulentkompagniet, i 
lighed med andre projekter som er kommet i økonomisk klemme på grund af den forsinkede 
beslutning om anvendelsen af de aftalte midler fra Sats-aftalen mellem Socialministeriet og 
Københavns kommune. 

Fokuspunkter 

J. Økonomi Siden sidste statusrapport er Gaderummets 
økonomiske situation forværret. Gaderummet 
skylder kr. 80.468,00 i skat m.v. og Told & Skat 
har indkaldt Gaderummet til møde herom 
mandag den 22.9. 
Der vedlægges sidste regnskabsopgørelse pr. 
15.9., som dækker forbruget for perioden fra 
1.1.03 til 31.8.03.� 
Der vedlægges notat fra Kalle 8irck-Madsen og� 
brev for Ole Henriksen om situationen.� 

2. Samarbejde med psykiatrien� Der er usikkerhed om hvordan aftalen kan indgås 
og hvordan den skal betales pga Henrik Rindom 
ansættelse i HS. Foreslås drøftet på den 18.9. 

l 
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3. Handleplaner 

4. Ny selvejende institution 

5. Rutiner om målformulering og dokumentation 

-- ..,.-. 

6. Ejendom 

I 

7. Ansættelse af fast personale 

8. Samarbejdsform 

Revideret tidsplan 

Stilling til rev. budget 
Endelig afklaring aftilskud fra Socialministeriet 
Forslag til selvejende institution 
Møde mellem Gaderummet og forvaltningen 
Forslag til samarbejdsaftale med psykiatrisk 
Konsulent/sygehus 
Fremskaffelse af e' endom 

I J 
I Revideret tidsplan 

Tages op når Gaderummet er flytte til ny 
ejendom. 

I 
I 

I 
Er stiftet. Afventer Civilretsdirektoratets 
behandling. Afventer igen afklaring mellem 
Civilretsdirektoratet og Københavns kommune. 
Tages op igen når Gaderummet er flyttet. 

Konsulentkompagniet forsøger konkret at bistå� 
Gaderummet med fremskaffe et alternativt� 
lejemål gennem forespørgsler til såvel investorer,� 
ejendomsmæglere, statslige og konununale� 
myndigheder. Det er endnu ikke lykkedes at� 
finde en ejendom indenfor den afsatte� 
økonomiske ranune, og hvor en udlejer vil leje� 
ud til et projekt som Gaderummet.� 
Det har været drøftet om der kunne ske en� 
opsplitning i to mindre lejemål til henholdsvis� 
bo- og værestedformål. Det skønnes imidlertid at� 
det bliver for dyrt personalernæssigt. Ligesom� 
det vil indebære en uhensigtsmæssig opdeling af� 
arbejdet mellem funktionerne, som ikke vil være� 
til gavn for de unge.� 
Gaderummet forventer at skulle forlade det� 
nuværende lejemål i løbet af 1-2 måneder.� 

Uændret. Der har været ansat vikarer i� 
sonunerperioden.� 

Konsulentkompagniet har udarbejdet en� 
disposition som grundlag for en diskussion med� 
Gaderununet om indholdet af samarbejdet.� 
Den første diskussion herom er sket på et møde i� 
april.� 
Forsætter efter sommeren.� 

Oktober 2003 
Efteråret 2003 
Er stiftet 
Efter sommerferien 

Udgangen af september 
Udgangen af oktober 
Udgangen af oktober 

!Status til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen l . september 

I 

2 



Espergærde, den 16. september 2003. 
Bjørn Christensen/Merete Dobusz 
Konsulentkompagniet 
Højvangen 13 
3060 Espergærde 

3 
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Gaderummet 

Fra: "Gaderummet-Regnbuen" <info@gaderummet.dk> 
Til: "BCMD" <bcmd@mobilixnet.dk> 
Sendt: 5. oktober 2003 14:57 
Emne: Gaderummet 

Hej Bjørn. 

Hermed mine kommentarer til din sidste statusrapport. 

Side l, afsnit 3, staJiende med "Situationen ..": Ud over de 5-10 bo'ere, så er der også 
omkring 5 løse overnattere, dvs. unge der kommer om natten og går igen om morgenen, eller 
unge der er her måske 3 dage. så væk 3 dage, så ind igen, så væk en uge osv .... 

Side l, afsnit 6, startende med Konsulentkompagniet: Du skriver at Konsulentkompagniet 
først bliver bekendt med beslutningen om udvidelse/ansættelse af mere personale i 
september. Jeg mener altså at jeg orienterede dig på mødet d.12.juni 03, hvor papiret om 
økonomi blev tilrettet en sidste gang. Og at du senere informeres telefonisk inden jeg går på 
sommerferie. itin. at jeg skal give en tilbagemelding til kommunen. Jeg så dengang 
ikke andre muligheder end at fremme nyansættelser øjeblikkeligt, også mht. at jeg selv kunne 
komme på ferie, at Hemik skulle på barsel osv. Du udtrykte at det var en god disposition, og 
mødet sagde også ja til det. Og den blev bekræftet ugen efter på Bestyrelsesmødet. Jeg kan 
ikke forstå, hvis du skulle have været i tvivl om, at det gik den vej.Jeg er dog uklar på 
hvornår du har fået referatet af bestyrelsesmødet d.18.juni, hvor ovenstående står på tryk. Det 
sendes dog til forvaltningen i brev af 7.juli 03, hvor jeg også orienterer om, at der er truffet 
ovenstående disposition. Jeg er ret sikker på, at du har fået det at vide, for i brevet til 
kommunen skriver jeg: "Vi søger under betingelserne så godt vi kan at udvikle det aktuelle 
arbejde, og/inde de kvalificerede medarbejdere til stedet. Og det går den rigtige v~j. Men det 
betyder også, at det hidtidige overlevelsesbeløb pr måned ikke er tilstrækkeligt. 
Konsulentkompagniet skal have kontaktetjer i denne anledning. Hertil også vedlagte notat 
om lønmidler og drififor år 2003 og ud". Jeg vil gerne påtage mig mit med, at information 
fra mig til dig/Konsulentkompagniet har kunnet smutte mht orientering ilt, hvad der er sendt 
til kommunen. Det beklager jeg selvfølgelig. Men regner med nu, at have fået dig ind i 
systemet. så der altid sendes en kopi til dig af diverse materiale. 

Side 2, vedrørende økonomi: Pr. l.oktober 03 skyldes der 4 måneder for Told & Skat, 
kr.161.1l5; der skyldes feriepenge for 2. og 3.je kvartal, kr.35.3 15, samt pension for Henrik 
og mig for august og september, kr. 14.494. Der er ikke noget nyt heri, men skal gælden til 
Told & Skat have en særlig rolle, må det også gælde feriepengene og pensionen, da de er del 
af de ordinære overenskomstmæssige udgifter/lønninger. 

- Side 2, punkt 7: Ordet "vikar" er iklce præcis. Du har spurgt mig før, hvor jeg sagde, at man 
godt kunne sige sådan. Sagen er, at der kunne og blev ansat stud.psyk.'er i forsommer og i 
juni - Nanna (der har været ansat før), Ida og Ditte og senere Alina - og at disse kunne tage 
timer - og finde ud af det også - mens jeg var væk på ferie. Så de har vikarieret for mig, kan 
man sige. 

Jeg sender med brev forskelligt andet materiale, ti'a vores advokat, fra Civilretsdirektoratet, samt 
brevet til kommunen af d.7.juli 2003. Forventer du har det mandag morgen. Jeg har prøvet at 
scanne det ind, men er usikker på, hvad du kan åbne. Så jeg spørger dig lige i telefonen for en 
anden gangs skyld. 

Med venlig hilsen Kalle 

05-10-2003� 

mailto:bcmd@mobilixnet.dk
mailto:info@gaderummet.dk
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Gaderummet 

Fra: "BCMD" <bcmd@mobilixnet.dk> 
Til: "Gaderummet-Regnbuen" <info@gaderummet.dk> 
Sendt: 3. oktober 2003 14:27 
Vedhæft: STATUSRAPPORT VEDRØRENDE GADERUMMET(9).doc 
Emne: udkast til statusnotat 

Hej kalle 

Her fremsendes mit udkast til statusnotat, som du bedes læse igennem og kommentere. 

Jeg er blevet orienteret om at borgmesteren vil have et møde med Konsulentkompagniet formentlig i den 
kommende uge, hvis det bliver tilfældet tager jeg kontakt med dig, så vi kan holde et formøde. 

venlig hilsen 

Bjørn 

03-10-J001� 



Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen c
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Til Gaderummet ~ 
Att. Kalle Birch-Madsen 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4. og 5. sal 
2200 København N. 

Dato: 9) .1 Cl .510<l-2~ 

Kære Kalle Birch-Madsen 

'--, Som svar på dit brev modtaget d. 30. september 2003 skal jeg oplyse, at 
Konsulentkompagniet blev bedt om at være jer behjælpelige d. 25. 
september 2003, samme dag som du forsøgte at ringe til mig. 

Konsulentkompagniet oplyste d. 28. september, at lejemålet alligevel 
ikke ser ud til at blive til noget. 

Konsulentkompagniet vil også fremover være jer behjælpelige i forhold 
til at vurdere om eventuelle lejemål er kvalificeret. 

Carsten Stæhr Nielsen 
vicedirektør 

Direktionen 

Bemstorffsgade t 7 
1592 København V 

Telefon 
3317'3317 

Direkte telefon 
33173728 

Telefax 
33 173204 

E-mai!: 
CarstenS,Nielsen@faf.kk.dk 



Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard 
Københavns Rådhus 
1599 København V 

2. oktober 2003 

Tilskud fra puljen om støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. 

Socialministeriet giver hermed et tilskud til: "Gaderummet, værested, 
rådgivning og bokollcktiv for unge hjemløse". 

Tilskudsbrevet skal ses i sammenhæng med aftale af 5. maj 2003 mellem� 
Socialministeriet og Københavns Kommune.� 

Tilskuddet til projektet fordeler sig i 2004 med 3.875.000 kr. til drift og i� 
2005 med 3.875.000 kr. til drift. Alle beløbene gives under forudsætning af� 
finanslovens vedtagelse frem til 2005 med de forventede beløb.� 

De anmodes om så snart som muligt at oplyse, hvilken dato driften af pro�
jektet påbegyndes.� 

Det forudsættes, at projekterne er varige, og tilskuddet vil fra 2006 - under� 
forudsætning af finanslovens vedtagelse - som udgangspunkt svare til de� 
konkrete driftsudgifter i 2005 med fradrag af aftrapningsbeløbet (20 pet.� 
årligt fra projektets tredje driftsår).� 

Anvendelse af tilskuddet� 
Tilskuddet kan kun anvendes til de fonnål og aktiviteter, der er anført i an�
søgningen. Ønsker om ændret anvendelse kræver skriftlig og begrundet an�
søgning, og kan ikke ske uden vores godkendelse.� 

Hvis projektet ikke er sat i gang senest I år fra dato, bortfalder tilskuddet� 
automatisk, og der skal søges på ny.� 

Tilskuddet kan ikke anvendes til følgende:� 

- aktiviteter i udlandet,� 
- dækning af underskud,� 
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- dækning af købsmoms, som kan refunderes via den kommunale og amt
kommunale momsudligningsordning. 

Udbetaling� 
De skal oprette en særlig konto for tilskuddet, med mindre en sådan allerede� 
findes. De skal endvidere udfylde og sende vedlagte udbetalingsblanket (tiI�
skudsbrevets sidste side) til os, før tilskuddet kan udbetales.� 

Udbetaling af tilskud til projektet aftales konkret mellem kommunen og So�
cialministeriet, Tilskudssekretariatet.� 

Faglig rapportering� 
Det er vigtigt, at der hvert år foretages en beskrivelse af projektforløbet og� 
dets erfaringer, så disse kan formidles til andre. Til brug for dette, har Soci�
alministeriet udarbejdet et statusskema, som skal anvendes ved afrapporte�
ringen. Skema og vejledning kan hentes på Socialministeriets hjemmeside,� 
på www.sm.dk. under "sociale projekter" og "puljer". Skemaet skal udfyldes� 
elektronisk, og indsendes til Tilskudssekretariatet.� 

Fristen for indsendelse af status er den 1. marts 2005 og de følgende år.� 
Status kan derved indgå i de årlige møder med kommunen. Det første møde� 
forventes holdt i april 2004. En evt. overskridelse af fristen for indsendelse� 
af status skal godkendes afTilskudssekretariatet.� 

Statusrapporter og evt. evalueringer af det pågældende projekt bliver bear�
bejdet af et formidlingscenter, og der vil blive lagt et resume af den enkelte� 
rapport ind i Socialministeriets Projektdatabase www.Bm.dk.� 

Regnskab� 
Der skal årligt indsendes et særskilt revideret regnskab for det samlede pro�
jekt til Tilskudssekretariatet.� 

Regnskab for driftstilskud skal indsendes senest 4 måneder efter hvert� 
driftårs afslutning. l driftsår er at regne fra den startdato, der meddeles� 
Tilskudssekretariatet og l år frem.� 

Regnskabet skal opfylde følgende krav:� 
- tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost,� 
- oplysning om hvilken periode regnskabet dækker,� 
- samtlige udgifter, der er afholdt af tilskuddet, skal være specificeret, og� 
størrelsen af momsudgifter skal fremgå af regnskabet, 

- der skal anvendes samme opdeling, som er anvendt i ansøgningen, 
- dato og tilskudsmodtagers underskrift skal fremgå. 

Kravene kan opfyldes ved en note til regnskabet for det samlede projekt. 

Tilskudssekretariatet kan indkalde grunddokumentation for de afholdte ud
gifter, f.eks. bilag. 
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Kommunen skal endvidere gøre rede for, at aktivitetsudvidelsen er fastholdt 
i tilskudsårene, jf. kravet om tilvækstgaranti. 

De har pligt til omgående at informere os, hvis der i forbindelse med anven
delse af tilskuddet sker uregelmæssigheder eller lovovertrædelser. Revisio
nen skal samtidig informeres. 

Revision 
Revisionen skal udføres som led i den (amts)kommunale revision af de soci
ale udgifter, hvortil der gives statsrefusion. Revisionen foretages således i 
overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. I det særskilte regnskab 
skal revisor indføre en påtegning om, at tilskuddet er anvendt til formålet, og 
at revisionen er foretaget som led i den samlede (amts)kommunale revision. 

Kommunen har pligt til at meddele revisor oplysninger af betydning for revi
sionen. 

Hvis revisionen har givet anledning til bemærkninger, skal De sende revisi
onsrapporten og Deres svar herpå med angivelse af tilskuddets journalnum
mer. 

Revisionen af tilskuddet omtales desuden i den almindelige sociale revisi�
onsberetning til Socialministeriet. Heri anføres, hvis der er sendt særskilte� 
bemærkninger til Tilskudssekretariatet om det pågældende tilskud.� 

Løn og forsikring� 
Evt. udgifter til løn må ikke overstige niveauet for tilsvarende arbejde i de� 
statslige overenskomster med de faglige organisationer.� 

Kommunen skal tegne de nødvendige og lovpligtige forsikringer, herunder� 
arbejdsskadeforsikringer.� 

Indberetning til Told og Skat� 
Vi indberetter alle tilskud til Told og Skat, uanset om det udbetalte tilskud er� 
skattefrit eller ej.� 

Beløbet mærkes med en særlig kode, der angiver, at tilskuddet er givet for at� 
fremme særlige sociale formål.� 

Til brug for indberetningen skal vi bruge det identifikationsnummer, som� 
projektet normalt anvender over for Told og Skat. - dvs. CVR-nummer I SE�
nummer, se vedlagte udbetalingsblanket.� 

Selvom vi indberetter tilskuddet til Told og Skat, har De pligt til at opgive� 
skattepligtige beløb, som fx. løn, til de lokale skattemyndigheder.� 

Tilbagebetaling� 
Tilskud skal altid tilbagebetales til Tilskudssekretariatet hvis:� 
- der er et ubrugt beløb, der ikke ønskes overført til næste år, se næste afsnit,� 
- der ikke aflægges et fyldestgørende revideret og underskrevet regnskab,� 
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- fristen for indsendelse af regnskab, jf. afsnittet om regnskab ovenfor, ikke 
overholdes, 

- tilskuddet eller dele heraf ikke er anvendt i overensstemmelse med betin
gelserne for tilskuddet eller en godkendt ændring heraf. 

Tilbagebetaling sker med henvisning til projektets journalnummer 911713
0368 til 

Jyske Bank, reg.nr. 8109, kontonr. 102328-3. 

Ubrugte beløb 
Er tilskuddet ikke fuldt ud anvendt ved periodens udgang, kan De skriftligt 
søge om at overføre det ubrugte beløb til næste periode. De skal give en 
forklaring på ønsket og angive beløbets størrelse. 

Hvis det ubrugte beløb ikke overstiger 10% af tilskuddet, dog max. 100.000 
kr., kan beløbet overføres uden vores godkendelse. 

Med venlig hilsen 

~~. 
Charlotte Kruse Lange 
Kontorchef 
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Udbetalingsblanket 

for tilskud til Københavns Kommune vlEo Asmus Kjeldgaard til: "Gaderummet, 
værested, rådgivning og bokollektiv for unge bjemlose". 

Tilskuddet til projektet fordeler sig i 2004 med 3.875.000 kr. til drift og i 2005 med 
3.875.000 kr. til drift. Alle beløbene gives under forudsætning af fmanslovens ved
tagelse frem til 2005 med de forventede beløb. 

Det forudsættes, at projekterne er varige, og tilskuddet vil fra 2006 - under forud
sætning af fmanslovens vedtagelse - som udgangspunkt svare til de konkrete drifts
udgifter i 2005 med fradrag af aftrapningsbeløbet (20 pet. årligt fra projektets tredje 
driftsår). 

Til brug for indbereming af tilskud til Told og Skat bedes identifikationsnr. oplyst 

Til brug for udbetalingen skal bank eller girokontonummer og eventuelt aktivitets
nummer oplyses. 

Tilskuddet udbetales til: 

IReg.nr. [JTI] I

TIlskudssekretariafet 

Poslbo~s 1059 

1008 København K 

Tlf. 3392 9300 

Dire~te 3395 4877 

eller 

Tlf. 3392 9250 

Mellem ~1. 10 - 14 

Fax. 3392 9295 

E-mai! sm@sm.d~ 

Journalnr. : 911713-0368 

Inlt: bne 

Kontonr= 

Aktivitetsnr.: 

Dato Tilskudsmodtagers underskrift 

Dato Bogbolderi 

Disse oplysninger, underskrevet aftilskudsmodtager og bogholderi returneres til Tilskudssekretariatet. 



Aftale om økonomisk støtte til indsats over 
for socialt udsatte grupper 

Denne aftale mellem Socialministeriet og Københavns Kommune om øko�
nomisk støtte til et antal projekter sigter på at styrke indsatsen over for de� 
socialt udsatte grupper. Kommunens detaljerede beskrivelse af baggrunden� 
og indholdet af projekterne er en del af aftalen og vedlægges.� 

I. Projekterne 

A. Forebyggende og understøttende aktiviteter 

1. Forankring af retssikkerhedsprojektet og SKP-ordning for hjemløse 
og udbredelse til alle lokal- og rådgivningscentre 
Indholdet i de .2 forsøgsprojekter, hvor Socialministeriets støtte ophører i 
sommeren .2003"._har~væreLkoncentreretom to.hovedopgaver: Dels individu-

-el støttetiHuemløse; derfrnr'boetpåc-gaderi- eller-i'eIF§'-94-boIotffi;-soiff'lfefC --"--' 

efter støttes·efterindflyming egen bolig eller"skæv bolig"; og-dels-delokale 
centres opsøgende gadeplansarbejde. Det er ikke mindst kombinationen af 
de to projekter, der har sikret den nødvendige støtte til en meget marginalise
ret gruppe hjemløse. 

En anden positiv erfaring fra støtte- og kontaktpersonforsøget har været flek
sibiliteten i indsatsen. Det har vist sig muligt at erstatte behovet for persona
le, der er fast tilknyttet en boform, med støtte- og kontaktpersoner, hvor ind
satsen kan tilpasses individuelt i forhold til det aktuelle støttebehov. Det 
betyder tillige, at støtte kan ydes, uanset hvor brugeren opholder sig. Samti
dig understøttes bestræbelserne for en afmstitutionalisering af bomulighe
derne for marginaliserede grupper. 

Erfaringerne fra Retssikkerhedsprojektet, hvor lokalcentrenes sagsbehandlere 
direkte varetager det opsøgende gadeplansarbejde og udøver sagsbehandling 
på gaden, viser værdien' af, at møde brugerne i deres eget rum - det fri. 5 
udvalgte lokalcentre har brugt projektperioden til at udvikle metoder i det 
kontaktskabende arbejde og til at arbejde med det såkaldte udvidede retssik
kerhedsbegreb. Retssikkerhedsaspektet udspringer af en målsætning om, at 
også meget marginaliserede mennesker bør gives tilbud, der sætter dem i 
stand til at profitere heraf på lige fod med andre. 

Støtte- og kontaktpersonordningen og de lokale centres opsøgende gade
plansarbejde, der er udviklet gennem Retssikkerhedsprojektet, foreslås vide
reført og udbredt til hele byen. Indsatsen forankres i de lokale voksenteam 

I 

_., .._-------,-,----_. -,._,- --- --, 



og i Rådgivningscentrene og tilrettelægges således, at der etableres et fleksi�
belt samarbejde, der tilgodeser variationen i opgaverne over tid.� 

Implementeringen vil successivt blive iværksat, således at der vil være mu�
lighed for at gennemføre de nødvendige introduktionsforløb for nye� 
medarbejdere.� 

2. Natcafe (30 brugere)� 
I Nordvestkvarteret foreslås etableret en natcafe, som et tilbud til nattevan- .� 
drere, hjemløse m.fl. om et sted at være og nogen at tale med i aften- og� 
nattetimerne. Personalet skal desuden yde råd og vejledning med henblik på� 
at bringe de besøgende i kontakt med relevante behandlings- og omsorgstiI�
bud samt lokalforvaltningen. Abningstid hver dag fra kl. 22 til kl. 7 morgen.� 

3. Idrætshus for psykisk syge (36 brugere)� 
Inspireret af gode erfaringer i andre amtskommuner foreslås som et� 
socialpsykiatrisk tilbud oprettet et idrætshus, hvis hovedformål er at arbejde� 
med idræt og kostvaner som vejen til at forbedre hverdagen for den enkelte.� 
Det sekundære formål er foruden idræt at etablere kortere kurser (2-8 1lger)� 

- _- _._---,-.- ---, -- _._-.. -- ·~:=~~~::;~i~~~~~c'i~n~!~~=f::~t~~l~~~~!~;=:~· 
ne:fiinkti~nen: 1'IadSnoririerfugen iorlislå's fastlagtt1Y3 hbiciåtz'iiiiitågefe.CC.7· . 

rersonalenormeringen forudsættes at bestå af 4 medarbejdere med viden� 
idrætshusets arbejdsfelter, dvs. om kost, idræt, arbejdsmarkedsforhold og� 
psykiatri.� 

Idrætshuset vil blive søgt gennemført i samarbejde med Kultur- og Fritids�
forvaltningen forankret i tilknytning til et eksisterende samværs- og væ�
restedstilbud, fx samværs- og aktivitetsstedet Sidelinien.� 

4. Samværs- og aktivitetssteder for psykisk syge i Vanløse og Valby (2� 
væresteder)� 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen lægger i sin sektorplan for områ�
det psykisk syge 2000-2003 bl.a. følgende princip til grund for udviklingen� 
af værestederne: Alle, som har behov for at komme på et samværs- og akti�
vitetssted, skal have mulighed for dette. Det betyder, at der skal være en� 
geografisk placering og spredning, der tilgodeser lokalområderne. Der� 
mangler fortsat væresteder i lokalområderne Vanløse, Valby og Østerbro.� 

Ønsket om etablering af 2-3 væresteder er uafhængig af H:S' forslag til psy�
kiatriplan 2003. Ønsket om etableringen afværestederne indgår i Familie- og� 
Arbejdsmarkedsforvaltningens sektorplan for psykisk syge-området for� 
2000-2003, og sigter på at tilgodese de bydele, som mangler et værested.� 
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5. Brobyggerprojekt mellem thailandske prostituerede og� 

lokalforvaltningen� 
l et samarbejde mellem voksenteamet på lokalcenter Vesterbro og PRO�
Centret iværksættes et opsøgende arbejde i forhold til thailandske prostitue�
rede. Første fase er at skabe kontakt mellem de thailandske prostituerede og� 
lokalcentret, afdække de sociale behov og problemstillinger, som de prosti�
tuerede måtte have og de handlemuligheder, som Voksenteamet måtte have� 
med henblik på at støtte disse kvinder til at komme ud af prostitution eller� 
afbøde skader. Efterfølgende skal handlemulighederne forankres i en ny� 
praksis i lokalcentret. Som kontaktskaber og tolk ansættes en kulturformidler� 
i projektet.� 

6. Private projektforslag, som indregnes i det samlede tilskud til Køben�
havns kommune� 

• Udvidelse afåbningstiden i Kirkens Korshærs Kontaktcenter 
• Tilskud til drift afKirkens Korshærs varmestue "Hotel Jens" 
• Tilskud i 2003-2005 til Frederiksbergcentret til gennemførelse af . 

._.~~.. ~ '_ alk()ho!~J!;/::::!j~f./!f..f:1J!!..La;!!;~=ih."Ji;; _">;""';"""_~=~."",,,,,;.~;.;,."",,,,__ ;':;';;b-';; ,.~ -" "'" ~.,,,,,...,. "i'i'Ii\-~",,",,;J 
·'7rOSliJ"e·."fi.,y.efo7iI~{J<tr""ns!lem,øsefWlle7dive· ;. . . . - ".•.. ~ ,., .'. .' . .' . . ':'''lc',:'; .. '';'!il 
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B. Varige og midlertidige boliger til socialt udsatte 

7. Kollegielignende boliger til unge psylåsk syge (20 pladser)� 
Til de helt unge psykisk syge eller unge med psykosociale problemer (al�
dersgruppen fra 18 til ca. 25 år). foreslås etableret et kollegie-lignende botil�
bud, bestående af i alt 20 boliger. Der mangler egnede botilbud til gruppen,� 
som i dag f.eks. bor hjemme, opholder sig i ungdomspensioner og lign. eller� 
er indlagt, og som efter det fyldte 18. år i en kortere eller længere periode� 
fortsat har behov for en særlig boform med personalestøtte� 

Der sigtes på at træne de unge til at etablere en struktureret hverdag, herun�
der iværksætte uddannelses- eller beskæftigelsesindsats, og skabe tilknytning� 
til eksisterende tilbud. Endvidere sigtes der på, at de unge bliver i stand til at� 
bo i egen bolig, evt. med nogen personalestøtte� 

8. Plejehjemslignende tilbud til yngre alkoholdemente m. fl. (10 pladser) 

l Baggrunden for SVOB-projektet (Støtte. Vejledning, Omsorg, Brobygning), der er� 
udviklet afCenter for Narkotika Indsats, er et ønske om at understøtte netværksud�
vikling for de hårdest belastede stofmisbrugere, samt opbygninglbedring afkontak�
ten til det offentlige system med henblik på at øge målgruppens udbytte af tilbud i� 
henhold til social- og anden lovgivning.� 
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Som led i udviklingen af differentierede botilbud til udsatte grupper foreslås 
etableret en plejehjemslignende boenhed med 8-10 boliger med fælles køk
ken/alrum og opholdsstue. 

Målgruppen er yngre (under 67 år), aktive, demente alkoholikere, som ofte� 
tidligere også har været stofiblandingsmisbrugere, men som ikke længere har� 
kræfter til et regelmæssigt, aktivt stofinisbrug, men som evt. stadig rar meta�
don. En del af disse personer har endvidere udviklet fYsisk invaliderende� 
følgesygdomme som tuberkulose og hepatitis.� 

For at tilgodese målgruppens behov, forudsættes en personalesammensæt
ning, som repræsenterer 'en bred faglighed, dvs. både pædagogisk, socialfag
ligt og sygeplejefagligt personale. 

9. Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere (8 pladser)� 
Målgruppen er en mindre gruppe afpsykisk syge stofinisbrugere, der ikke er� 
i stand til at leve i og opretholde egen bolig, og som har så bizar adfærd, at� 
de udstødes og marginaliseres i de eksisterende bo- og støttetilbud.� 

TilaeiiilegiUppe tore~l~~ia6lera etpe~;J;e~t j;o~ffbiid~hv~r derjiJ.~siil-. -~ c ,� 

les kiav'omar'$1<Ulle)\1iigere ""mPtenni~da1idre; -~g-h~~rb~ge~~~ k~-b~
 
på egnepiæmissei; bghvbrder ikke nød;;~ndisvis stilles krav om at udvikle'� 
sig.� 

Botilbuddet foreslås indrettet som 6-8 selvstændige boliger.� 

Der foreslås ansat 3-4 kontaktpersoner med sundhedsfaglig uddannelse, evt.� 
også tilknyttet en psykiatrisk konsulent. Kontaktpersonerne skal knytte kon�
takt over tid, og sørge for beboernes basale behov bliver opfYldt, herunder at� 
beboeren overholder aftaler om behandling, lægebesøg, aftaler med lokal�
forvaltningen mm.� 

Arbejdet skal ikke have karakter afbehandling. Behandling for den psykiske� 
lidelse, stofinisbruget mm. sker i de respektive behandlingssystemer.� 

10. Plejekollektiv for ældre, delvist selvhjulpne, men meget omsorgs�
krævende stofmisbrugere (5 pladser)� 
Med henblik på at udbygge pleje- og omsorgsforanstaltningerne for ældre,� 
delvist selvhjulpne, men omsorgskrævende stofinisbrugere foreslås etable�
ring af et plejekollektiv med ca. 5 pladser i tilknytning Ambulatoriet Stæren.� 

Det er planen at plejekollektivet i høj grad skal være brugerstyret, og at vel
fungerende stofinisbrugere i behandling på Ambulatoriet Stæren skal indgå i 
personalet. 
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Plejekollektivet foreslås etableret med 5 pladser som en midlertidig forsøgs
ordning i allerede tilgængelige lokaJer. 

12. KFUM"s skæve boliger (5 pladser) 
Københavns Kommune indgår fra 2005 driftsoverenskomst med KFUM"s 
Kollegium om afholdelse af udgiften til en social vicevært mm. i tilknytning 
til de nye boliger. I forhold til Københavns kommunes nuværende aktivite
ter, vil der være tale om aktivitetsudvidelse 

13. Bofællesskab for grønlandske kvinder (6 pladser)� 
Til en gruppe på 5-6 boligløse grønlandske kvinder med sociale problemer� 
indrettes et bofællesskab med støtte fra en grønlandsk talende social vice�
vært.� 

Kofoeds Skole har overfor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udtrykt 
interesse for at anvende en villa, som er doneret til skolen, til dette formål. 
Tanken er, at driften af ejendommen skal hvile i sig selv, således at ejen
domsudgifterne inkl. forbrugsafgifter dækkes af beboernes huslejebetaling. 

'~ .'. - .'. - ---,--,~,,:~,::,-:_, ' ... ":~:--':'':'~ .._''',:.-:'''":.- ~-'-'.~':' 

14."Eo{ærle;skaittifsoCiiiliudsattegiiniændere -i;:Pro'jekt:nitii"~6'Pl~d;:':• 
ser) .. ... . ... .. . .. 
Der· foreslås etableret 6 skæve ·boliger til socialt udsatte grønlændere. Boli- . 
gerne forudsættes at hvile i sig selv, således at der alene påregnes en årlig 
udgift til ansættelse af grønlandsk talende projektleder/social vicevært med 
håndværksmæssig uddannelse. 

15. Skæve boliger - opgangsfællesskab (8 pladser)� 
Til en gruppe på 8 beboere, som i længere tid har boet i § 91-bofælleskab på� 
Kollegiet GI. Køge Landevej, og som vurderes ikke at ville være i stand til at� 
bo alene i egen lejlighed, foreslås etableret et opgangsfællesskab.� 

Der er behov for personalestøtte til udførelse af almindelige huslige aktivite
ter, madlavning, til at overholde behandlingsaflaler o.l. Der forudsættes kun 
personalernæssig dækning på hverdage i dagtimerne. 

16. Private projektforslag, som indregnes i det samlede tilskud til :Kø
benhavns kommune 

• Gaderummet 
Til videreførelse af Gaderummets nuværende aktiviteter - værested, rådgiv
ning og bokollektiv til unge hjemløse er ansøgt om tilsknd fra satspuljen til 
socialt udsatte. 

Socialministeriet og Københavns kommune, Familie- og Arbejdsmarkeds
udvalget er enige om, at tilskud til Gaderummet indregnes i det samlede 
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satspuljetilskud til Københavns kommune, som udbetaler tilskudsbeløbet i� 
projektperioden og siden hen forankrer aktiviteten forudsat:� 

•� ~ Gaderummet omdannes til en selvejende institution med en juridisk� 
holdbar bestyrelse� 

•� at Gaderummet fastholder indhold, målgrupper og økonomi, således som� 
det fremgår af ansøgning til satspuljen til socialt udsatte� 

•� ~ det hele tiden har været og fortsat er Gaderummets eget ansvar at finde� 
nye lokaler, som opfylder brandmyndighedernes krav til brandsikring.� 

• Projekt Kvindely 
Projekt Kvindely, et krisecenter for prostituerede kvinder. Krisecentret, som 
er placeret i Roskilde modtager kvinder for hele Danmark. I overensstem
melse med den faktiske pladsudnyttelse er aftalt, at udgifter til krisecenteret 
afholdes af de kommuner, som benytter krisecentret i forhold til pladsfor
bruget. 

• Tilskud til Clean House'projekter Care-House og Kris-Danmark 
Den Selvejende Institution The CJean House, som er et værested for stoffri 
nlltk()iriilriet;llilr'1fie'a'Hjsiruwffås-6Hå1ri>'fniStertl!t;Ceta:t;~te"f:jlr3jekt~mi~"ejf.;';·','·~ 

re Ho\!Se" Og"Kri~,Panttlllrk"m!'d det t:ormål, at projekterne til SammeJ:l klln 
skabe muligheder forkrhninelle og" stofrilisbrugere, så de kan få brudt dim' 
onde cirkel, blive arbejdsmarkedsparate, komme tættere på arbejdsmarkedet 
og dermed blive i stand til at bidrage til samfundets fællesskab. 

Socialministeriet yder frem til og med 31. december 2004 et årligt tilskud på 
4 mio. kr. til disse projekter. Fra 200~ ydes et tilsvarende tilskud fra satspul
jen til indsats overfor socialt udsatte. Tilskuddet gives til Københavns kom
inune i en treårig projektperiode, hvorefter aktiviteten forankres i Køben
havns kommune, dvs. at Københavns kommune herefter i henhold til en 
driftsaftale yder et fortsat driftstilskud til disse aktiviteter. 

De nuværende aktiviteter i projekterne "Care House" og "Kris-Danmark" 
udbygges med udslusningsboliger/et haifway-house organiseret som!'t § 91
botilbud med plads til 10-12 personer. 

o�G 
l)VS. 

"( 
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II. Økonomi 

1000 kr. Pladser 2003 2004 2005 Anlæg i 
alt 

Forebyggende og understøtten
de aktiviteter 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Forankring afretssikkerheds-
Projektet og SKP-ordning for 
Hjemløse og udbredelse til alle 
lokal- Of! rådf!ivninf!:scentre 
Årlig driftsudgift 2.233 6.700 6.700 -

Natcafe i Nordvest-
Kvarteret 
Anlæg/etablering 
Nenodriftsudgift 

30 
1000 
625 

O 
2500 

O 
2500 

1000 
-

Idrætshus til osykisk SYlle 
Anlæeletablering 

IAtli:gi!iif1:SiJdiiiftc 
• ' 

:--

36 

- -~ ... . ::" 
O 

,':'-:11 
1000 

': :'250() - . 
O 

" 2500- I 
' 

1000 
' 

' " 

2 wirest~der til owkisk SVf!:e 
Ati1æ27i:tlibierinf! 
Årlig driftsudgift 
Brobyggerprojekt mellem thai
landske prostituerede og lokal-

I {orvaltninf!en 
IÅrlig driftsudgift 

60 
2000 

163 

O 
5000 

163 

O 
5000 

163 

- . 

2000 

I 

ul 
PRIVATE 
Udvidelse afåbningstid ved 
Kirkens 
Korshærs Kontaktcenter 
Arlig driftsudgift 423 423 425 

Kirkens Korshærs varmestue 
"Hotel Jens" 
Årlig driftsudgift 135 135 155 

Indsats iforhold til grønlændere 
Alkoholbehandlinf!: mm 
Årlig driftsudgift 1400 1400 1000 

Bostøtte til Metodistkirkens 
H;emløsekol/elaiver 
Årlig driftsudgift 110 110 110 

(/ 
Dannerhusets Krisecenter 
Støtte til voldsramte kvinder 
Årlig driftsudgift 370 370 370 
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Centerfor Narkotika Indsats 
"SVOB"-projektet 
Årlig driftsudgift 1.300 l.000 

)
1.000 

, 

Forebyggende og understøt
tende 
aktiviteter i alt 
Anlægletablerinl'; 
Nettodriftsudgift 

126 
3000 

6.759 
1000 

20.301 
O 

19.923 
4000 

Varige og midlertidige 

boliger til socialt udsatte 

KOBENHA VNS KOMMUNE 
Kallegielignende boliger til 
unze psYkisk SV.\re 
Anlæg/etablering 
Nettodriftsudgift 

20 

O 
O 

6000 
O 

O 
5020 

6000 

lejehjemslign. tilbud. a/ko
ha/demente, stomisbr. Mfl. 

c, ,"c.. . 
, "". Ni ," " "0",",', 

,"!,;;S:';;' -;:'%c/•.•,.;.•"...... .•_o,. 

Boiilbudtf/"Psykisk syge stoj-
Misbruzere 
Anlæg/etablering 
Nettodriftsudgift 
Plejekollektiv til ældre selv
hjulpne stofinisbruzere 
Anlæg/etablering 
Nettodriftsudgift 

, '.~. 

" 

10 

;'!."." 

S 

S 

' " 

-
' ..L. ~_:__ ~~_" __.,~',~ .~>.~_,,,_:"'-"hi.;. '_"'o~, 

.,,,)i~mm;r';;~i,~'c~:;:P:_;:_-;·O:.o:.iY"·'5001t "-'"I. w~: 

," O· .,).0:"'''<:,''$1'49'" .,. _::-~:',: _.-~!,,_... : _,_,c.1" f'.' , 
" ..' , - '.'\ ...-'. , 

,'" '. 
3000 O O 3000 
1600 3100 3100 

200 O O 200 
Il20 1280 1280 

"'T'!r'~,': f~~ j~/"~1 
'--', 

KFUM's skæve boliJ;er 
Nettodriftsudgift 

S 
O O O -

Bofællesskab til grønlandske 
Kvinder 
Anlæwetablerinl( 
Årlig driftsudgift 

6 

O 
350 

O 
350 

O 
350 

O 
-

Bofællesskab til socialt udsatte 
grønlændere "il/u" 
Årlig driftsud!rift 

6 

350 350 350 -
Skæve boliger - opgangifælles
skab 
Arlig driftsudgift 

8 

350 350 350 -

Gaderummet 
Værested, rådg. Og bokollektiv 

Ilor unl!e hiemløse 
IÅrlig driftsudgift I 

I 
3.875 3.875 
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PRIVATE 
Proiekt "Kvindely" 
Arlig driftsudgift 

'VQ. 

4 
1.500 1.500 

0'0 

1.500 

CleanHouse 
Anlæg/etablering 
Arlig driftsudgift 

12 
1.000 

O 
O 

1.060 
O 

6.200 

Botilbud i alt 
Anlæg/etablering 
Nettodriftsudgift 

4.200 
5.270 

11.000 
11.865 

O 
26.525 

15.200 

Udgifter i alt 84 

Anlæg/etablering 
Nettodriftsudgift 

7.200 
12.029 

12.000 
32.466 

O 
47.888 

19.200 

Bufferoulie . 2.000 3.000 

I alt anlæg og drift netto 21.229 47.466 47.888 

m. Økonomisk tilskud 
;'KØDeilliavnsl<6jfjmuile~r<U"6t>vilgetråltTr6:'583:UOo-kt;;i~peno'dl:ii ...·.··.· '".'",.'..•....·- -..'_, ..•_.~Z003-- ...···.~·.,·.·,·~·c;····~c.,._.~, ..•

2005 inkl. fordelt QledI9:20Q,QOO 10". til anlægletablefipgog 92.383.00Q 10".. 
til drift Hertil kommer en bufferpulje på i alt 5 mio. kr. . . 

Tilskuddet til de frivillige og private initiativerudbetales via Københavns 
Kommune med henblik på forankring af initiativerne i kommunen. 

IV. Tilskudsbrev� 
Kommunen/amtskommunen modtager et tilskudsbrev fra Socialministeriet� 
for hvert af de projekter, der er givet økonomisk støtte til. Tilskudsbrevet� 
indeholder de detaljerede bestemmelser om regnskabsaflæggelse, rapport�
krav mv. Tilskudsbrevet og denne aftale indeholder tilsammen betingelserne� 
og forudsætningerne for den økonomiske støtte.� 

V. Finansiering og krav om tilvækst� 
Anlægsudgifter til projekterne og de to første års driftsudgifter finansieres� 
med 100 % statslig støtte. Fra det tredje driftsår nedsættes støtten med 20 %� 
årligt, og det beløb, som aftrapningen udgør, lægges direkte over i Køben�
havns Kommunes bloktilskud.� 

Det forudsættes, at projekterne er varige, og at den del af bloktilskuddet, der 
stammer fra Puljen til socialt udsatte grupper fortsat benyttes til de oprinde
lige formål. 

Kravet om tilvækst omfatter de aktiviteter, der er støttet af midler fra Puljen 
til socialt udsatte grupper. Tilvækstgarantien omfatter dermed de støttede 
kommunale projekter samt de projekter, hvor kommunen indgår driftsover
enskomst med frivillige eller private organisationer og foreninger 0.1. Endvi
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dere omfattes nye projekter, som kommunen støtter via puljemidleme, men 
hvor det er frivillige eller private, der er udfører af initiativet. 

Kravet om tilvækst omfatter ikke de frivillige og private initiativer, som 
findes allerede, og hvor kommunen nu går ind og støtter økonomisk via mid
ler fra Puljen til socialt udsatte grupper. Dette medfører ikke altid en merak
tivitet, men sikrer, at initiativerne forankres i kommunen. 

De støttede aktiviteter vil indebære en generel kapacitets- og kvalitetsforbed
ring på indsatsområdet. Der er ikke planer om reduktioner inden for de nu
værende aktiviteter, og projekterne vil derfor betyde en reel tilvækst. Tilsva
rende planlægges ingen reduktioner i pladsantal indenfor de eksisterende 
boformer. 

VI. Tværgående evaluering 
Socialministeriet vil igangsætte en overordnet tværgående evaluering af 
nogle af indsatsområderne i de store byer. Kommunen er indstillet på at del
tage i denne evaluering. 

Vll;Dilkuroen:tatibii.mV;- '--.- - -~---:'-' -, 
Der skal ip4s"Il#~lirlig"statusrappqrtertil S,ocialminist""et,~tatusrappor
ten skal bl.å.indehblde en status for projektets Udførelse og en dokumentati
on for, at tilvækstgarantien bliver opfyldt. 

VIII. Årlige statusmøder 
For at understøtte og fremme en gunstig udvikling på området holdes årlige 
møder mellem Socialministeriet og kommunen. Det første møde holdes for
året 2004. 

Parterne bekræfter med deres underskrift aftalens indhold og betingelser. 

København, den København, den "9. q. too35/5 Oj 
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Side l af l 

Gaderummet 

Fra: "Bjørn Christensen" <bc@kon-kom.dk> 
Til: "'Gaderummet'" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Sendt: 2. oktober 2003 12:34 
Emne: RE: GR 

Hej kalle 

Bortset fra ønsket om en mere direkte dialog med kommunenm uden os som mellemmænd, som jeg har stor 
forståelse for, så er det sådan at Gaderummet på baggrund af den fremsendte ansøgning har godkendelse til 
at indgå en lejeaftale indenfor den økonomiske ramme for husleje, som er fastsat i budgettet og med et areal, 
som svarer til som ansøgningen indebærer at I har behov for. Den kompetence og det ansvar har 
Gaderummets bestyrelse. 

Jeg sidder nu og skriver på en ny status til kommunen, hvor jeg forsøger at tage højde for udviklingen siden 
juni måned, og du får den til læsning inden jeg sender den til kommunen, men foreligger der et brev fra 
gaderummets bestyrelse til kommunen, hvori I beder kommunen et møde, og hvori I henviser til din indstilling 
til bestyrelsen fra juni om personalebehovet? Det ville være en fordel,. hvis der forelå et brev fra bestyrelsen 
som præsentere dette ønske? 

Ligger der yderligere korrespondance mellem Gaderummet og Civilretsdirektoratet vedr. godkendelse af den 
selvejende instituion. Jeg har forstået at de ikke ville acceptere en kapital på O kr., men har der været andre 
indsigelser fra Civilretsdirektoratets vedkommende? 

Jeg ringer lidt senere i dag. 

Med venlig hilsen 

Bjørn Christensen 

Konsulentkompagniet ApS 
Højvangen 13 
3060 Espergærde 

TIl. 49 70 45 55 
Fax 49 70 45 35 

E-mail: bc@kon-komdk 

-----Original Message----
From: Gaderummet [mailto:socpsyk@post6.tele.dk] 
Sent: 30. september 2003 21:21 
To: Bjørn Christensen 
Subject: GR 

Hej Bjørn. 
Alle vist, også mig selv, glemte at fortælle om følgende brev, som er modtaget i kommunen i dag 
tirsdag. Bare ærgerligt med boligen ved Israels Plads. 
Hej igen 
Kalle 

02-10-2003� 

mailto:mailto:socpsyk@post6.tele.dk
mailto:socpsyk@post6.tele.dk
mailto:bc@kon-kom.dk


STATUSRAPPORT VEDRØRENDE GADERUMMET 

Denne statllsrappOli omhandler perioden september 2003. 

Rammerne for periodens arbejde 
Rammerne for arbejdet er den i februar indgåede aftale mellem Konslllentkompagniet og Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og den i statusrapport fra allgust estimerede tidsplan. 

Der har været en jævnlig mødevirksomhed mellem Gaderummet og Konsulentkompagniet i 
perioden. Samarbejdet har hovedsageligt drejet sig om fremskaffelse af en egnet ejendom samt 
Gaderummets økonomi. 

Situationen siden sommerferien er præget af de meget begrænsede fysiske rammer som følge af 
branden i april måned. Der er sket en kraftig udskiftning blandt de unge, så kun få af de ældre er 
tilbage i Gaderummet. Der bor ca. 5-10 unge. Antallet af brugere af værestedet er nu stigende. 
Gaderumrnet er præget af mere uro og manglende kontinuitet, fordi det ikke er muligt at arbejde 
med gruppen som helhed på grund af de fysiske rammer. 

Den manglende stillingtagen til indstillingen om at forhøje Gaderummets nødbudget har bragt 
stedet i en økonomisk håbløs situation. Gaderummet har gennemført som onsket en ny holdbar 
juridisk konstruktion, men har trods mange bestræbelser ikke fundet en anvendelig ejendom 
Indenfor den givne økonomiske ramme. Gaderummet har endvidere tilstræbt at leve om til de 
politiske krav om faste medarbejdere m.v. Ligesom Gaderummet arbejder med at kunne leve op til 
de krav, som er stillet afFamilie- og Arbejdamrkedslldvalget, og som også fremgår af ansøgningen 
samt projektbeskrivelsen, selvom vilkårene er bergænsende for mulighederne. 

Ved nærmere gennemgang af Gaderummets økonomi i septemher måned viser det sig, at 
Bestyrelsen for GaderWl1111et på baggrund af Kalle Rireh Madsens indstilling af 12. jillli 03 til 
bestyrelsen har besluttet at udvide medarbejderantallet i begrænset omfang for at kunne løse dels 
vikarproblemet i sommerferien, dels at kunne arbejde med de voksende opgaver i lorthold til de 
mnage nye unge i Gaderummet, herunder at arbejde med en tilrettelæggelse af opgaverne, så de 
politiske ønsker kan imødekommes, når Gaderummet flytter til andre lokaJer. 

Konsulentkompagniet er i juni bekendt med indstillingen til bestyrelsen. men bliver først bekendt 
med beslutningen herom i september. Vi har derfor ikke medtaget konsekvenserne af indstillingen 
hverken i vor statusrapport fra juni eller [Ol' august. Gaderummet havde forvente at 
Konsulentkompagniet havde medtaget konsekvenseme af Gaderummets notat af 12. juni i vore 
samtaler med forvaliningen og indstillinger om Gaderummets økonomi. 

I praksis indebærer det at Gaderummet siden l. juli har ansat yderligere arbejdskraft svarende til ca. 
18.000 kr. månedligt ink!. feriepenge m.v. Det vil svare til en merudgift på ca. 108.000 kr. for 
perioden 1.7.-31.12.03. 

På den baggrund har forløbet i Gaderummet været positivt, så indstillingen er at kommllnen udover 
indstillingen frajuni og august måned bistår med et yderligere tilskud til dækning afløn, skat m.m. 

• -- --_.~:~-#- : 1:<Th",A nlPrl ~nrfrf". nr()jp1ctpr I;:nm pr 



--

Fokuspunkter 

l. Økonoml 

2. Samarbejde med psykiatrien 

3. Handleplaner 

4. Ny selvejende institution 

5. Rutiner om målformulering og dokumentation 

6. Ejendom 


7. Ansæt!else af fast personale 

Siden sidste statusrapport er Gaderummets 
økonomiske situation forværret. Gaderummet 
skylder ca. kr. 110.000 i skat m.v. og Told & 

Der er usikkerhed om hvordan aftalen kan indgås 
og hvordan den skal betales pga Henrik Rindom 
ansættelse i HS. Vil blive af1<alret i indeværende 
måned. 
Tages op når Gaderummet er flytte til ny 
ejendom. Gaderummet arbejder med at få 
udviklet en arbejdsproces. 

Er stiftet. Afventer Civilretsdirektoratets 
behandling. Afventer igen afklaring mellem 
Civilretsdirektoratet og Københavns kommune. 
Gaderummet er gået i gang med at få udarhejdet 
en dokumentationspraksis. 

Konsulentkompagniet forsøger konkret at bistå 
Gaderummet med fremskaffe et alternativt 
lejemål gennem forespørgsler til såvel investorer, 
ejendomsmæglere, statslige og kommunale 
myndigheder. Det er endnu ikke lykkedes at 
finde en ejendom indenfor den afsatte 
økonomiske ramme, og hvor en udlejer vil leje 
ud til et projekt som Gaderummet. 
Det har været drøftet om der kunne ske en 
opsplitning i to mindre lejemål til henholdsvis 
bo- og værestedformål. Det skønnes imidlertid at 
det bliver for dyrt personalernæssigt. Ligesom 
det vil indebære en uhensigtsmæssig opdeling af 
arbejdet mellem funktionerne, som ikke vil være 
til gavn for de unge. 
Gaderummet forventer at skulle forlade det 
nuværende lejemål i løbet af året. 

Uændret. Der har været ansat vikarer i 
sommerperioden. Antallet af timelønnede 
medarbej dere er opretholdt efter 
sommerperioden pg.a. arbejdsomfanget. 
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R.� Samarbejdsform Konsulentkompagniet har udarbejdet en 
disposition som grundlag for en diskussion med 
Gaderummet om indholdet af samarbejdet. 
Den første diskussion herom er sket på et møde i 
april. 
Forsætter iden kommende tid. 

Revideret tidsplan 

Stilling til rev. budget Medio oktober 2003� 
Endelig afklaring af tilskud fra Socialministeriet Efteråret 2003� 
Forslag til selvejende institution Er stiftet� 
Møde mellem Gaderummet og forvaltningen Inden årets udgang� 
Forslag til samarbejdsaftale med psykiatrisk� 
Konsulent/sygehus Udgangen af oktober� 
Fremskaffelse af ejendom Udgangen af oktober� 
Revideret tidsplan Udgangen af oktober� 
Status til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen l. oktober� 

Espergærde, den 3. oktober 2003.� 
Bjørn Christensen/Merete Dobusz� 
Konsulentkompagniet� 
Højvangen 13� 
3060 Espergærde� 
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Københavns Kommune Kultur- og FritidsforvaJtningen 
c 
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Initiativgruppen Gaderummet m. fl. 
Nørrcbrogade 56, Baghuset, 4. og 5. sal 
2200 København N 
att.: A. Djakowska og K. Birck-Madsen 

Dato: 26. sep. 2003 J.nr.: 4.97.4-39/01 

Godkendelse af regnskab 

Til A. Djakowska og K. Birck-Madsen, 

Tak for regnskabet for "På sporet af den forsvundne velfærd", som I fik 
bevilget støtte til fra KuItur- og Fritidsforva1tningen den 7. marts 2002. 

Det samlede regnskab samt rapporter er blevet godkendt. 

I stedet for at bede om kvitteringer for udgifter, foretages der i stedet 
stikprøver af ca. IO % af alle ansøgninger årligt. Vi anbefaler derfor, at 
I bevarer kvitteringer i et år fra projektet blev afsluttet. 

Med venlig hilsen 

!;'J < 

rk2://_ . 
FuzPa'~~'-/ 

Kunst & KulturKontorasistent 

Rådhusstræde 13 
Postboks 1014 
1006 København K 

Direkte telefon 
33730643 

Telefax 
33730610 
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Gaderummet 

Fra: "BCMD" <bcmd@mobilixnet.dk> 
Til: "Gaderummet-Regnbuen" <info@gaderummet.dk> 
Sendt: 26. september 2003 10:58 
Emne: økonomi 

Hej Kalle 

Vil du sende mig et bud på udgiften til nødvendige anskaffelser og hvilke, som skyldes almindelig nedslidning 
siden 1.102, såp vi jeg forsøge at få et ekstrabeløb med i indstillingen til fau. 

Ellers er det sådan at kommunen (fau) har besluttet at bevilge et nødbudget, som er et overlevelsesbudget, 
og som er gældende indtil forudsætningerne i aftalen mellem Socialministeriet og Københavns kommune. 
Forudsætningerne er 1. Gaderummet som selvejende institution med en jurdisk holdbar bestyrelse, 2) at 
indhold, målgrupper og økonomi fastholdessom beskrevet i ansøgningen og 3) at Gaderummet finder nye 
lovlige lokaler 

Forudsætningerne er som bekendt - og af gode grunde - ikke realiseret endnu. Forudsætning 1 er oprettet, 
men afventer den endelige formelle godkendelse 2)arbejdes der med - men forudsætter at 3) som ikke r er 
opfyldt, bliver opfyldt. 

På baggrund af oplysninger baseret på forbrug i perioden 1.1.-31.5. udarbejdede jeg forslag til nyt nødbudget, 
som tog hensyn til to faste medarbejdere og det antal timelønnede som var ansat på daværende tidspunkt, 
samt et engangsbeløb som dækkede udgiften til ekstravikar og teledk regningen. 

Jeg spurgte i sommers om der var andre ekstratudgifter af betydning f.eks. som følge af branden, men fik 
oplyst at det var småting. 

Det er selvsagt klar at et nødbudget er utilstrækkeligt, forid det ikke tager højde for uforudsete situationer, 
vedligehOld og anskffelser etc. 

Vilkårene vil først blive rimelige nåpr forudsætningerne er opført, så I kommer i nyt lejemål. 

Jeg kan komme ind til jer tirsdag eller onsdag eftermiddag herom. 

hilsen 
bjørn 

28-09-2003� 

mailto:info@gaderummet.dk
mailto:bcmd@mobilixnet.dk
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Himmelblå-Fonden 
Cia Peter Ingemann 
Frederikkevej 7 
2900 f-lellerup 

Nørrebro 16.september 2003 

Vedr. ansøgning om støtte fi-a Himmelblå-fonden til 
"socialpsykologisk fristed for udstødte unge" 

På opfordring af mai! fra Lene Kramshoj 9.september 2003, falger her en orientering om situationen 
i Gaderummet pI. 

Overordnet set er der i kke sket store forandringer i Gaderummet over sommeren. Denne del af året 
præges da også både af ferie og mulighederne for at være udendørs. Dct er nu, hvor efteråret stål' for 
døren, at de egentlige udfordringer sætter ind. 

Med hensyn til boligsituationen står vi i det samme skisma som beskrevet i den fremsendte 
ansøgning. Boligjagten prioriteres stadig umådelig højt, da et løft ud af vores nedbrændte og slidte 
rammer vil give os mulighed for at komme tilbage på banen, således at vi igen kan være et reelt 
tilbud for udsatte hjemløse unge. Siden vores ansøgning til Jer har vi kigget på flere ejendomme. 
Men hver gang er vi igcn stødt på de samme barrierer, som vi også heskrev i vores ansøgning til jer 
af 10.juni. 

Så vi er stadig i lokaler på Nørrebrogade. Vi hænger stadig sammen socialt og kulturelt, men der� 
slides kraftigt på opholdsfaciliteterne. Alle Gaderummets funktioner rummes som det er nu, i vores� 
fællesrum.� 
l løbet af J - 2 måneder kommer vores boligsag for Landsretten. Vi forventer at tabe sagen pga.� 
brugen af lokalerne til overnatning og midlertidig beboelsen (det er et erhvervslejemål), og vil� 
følgelig skulle sættes ud på gadcn efterfølgende.� 

Endnu en facet i vores begyndende samarbejde med Københavns Kommune er, at vi har meget 
svæli ved at få kontakt. Siden vedtagelse i marts 2003 af vores arbejde i kommunen (Indstilling og 
Beslutningspapirer er vedlagt) har vi amTIodet om et møde, da vores daglige driftsmidler er for få, 
og heller ikke indeholder vores mulighed for at honorere de rammebetingelser kommunen har stillet 
OS overfor. Men vi har stadig intet hØli, og nu er vores kassebeholdning snart lig nul. 

Vores forhold til administrationen har igennem ål'ene været meget belastet -lige som vi kan erfare, 
at andre projekter som os, har samme erfaring med kommunen - men at det skulle fortsætte efter at 
der på det politiske niveau i kommw1en er sket en vedtagelse af vores arbejde, det er svært at have 
med at gøre. Det opleves som en konkurrenee, hvor kommunen på vores område vil selv, eller i 
stedet for os, men endnu ikke kan. Det er udmattende at forsøge at intervenere i et bureaukratisk 
system, hvis dagsorden ikke kendes af Gaderummet. Alligevel overlever de unge og Gaderummet 
altså og forsøger at få en hverdag til at fungere under de betingelser, der nu engang er. Vi holder 
modet og humøret oppe og stræber stadig efter at arbejde konstruktivt og nytænkende - og ikJ(e lade 
unge og den faglige fundering og udvikling af arbejdet i stikken, selvom der er nok at se til med 
administrative og praktiske opgaver. 

Med venlig hilsen 
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15. september 2003 

Notat vedr. økonomi. 

Gaderummets økonomiske situation er yderst kritisk. Vi har restance til Told & Skat for de sidste 3� 
måneders a-skat og AM&SP, samt til Feriekonto for 2. kvartal. I alt et udestående på kr.107.000.� 
Samtidig er vores kassebeholdning i skrivende stund tæt på de nul kroner.� 

Baggrund.� 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 19.03.2003 at give Gaderummet en bevilling� 
for år 2003, 2004 og 2005. Aftalen indebærer, at midlerne skulle udløses, når en egnet bolig var� 
fundet. Samtidig skulle Gaderurnmet realisere en vifte af forskelligartede krav fra Følgegruppen,� 
blandt andet dannelsen af Gaderummet som en selvejende institution og ansættelse af faglig ar�
bejdskraft. Før den nye 3-årige budgetaftale blev indgået bestod kommunens støtte til Gaderummet� 
af en månedlig bevilling på kr. l 00.000. Denne støtte er fortsat uændret. Konsekvensen har været et� 
underskud dette år og op til i dag på ca kr.350.000. Se Ole Henriksens brev til Konsulentkompagni�
et af 11.8.2003.� 

Efter beslutningen om at indgå en 3-årig budgetaftale med Gaderummet, som en selvejende institu�
tion, tog Gaderummet fat på opfyldelsen af kommunens (og følgegruppens) krav. I forhold til at� 
kunne leve op til kravene blev det tydeligt, at der er for få midler i den månedlige bevilling på� 
100.000 kr. frem til det tidspunkt, hvor Gaderurnmet kan etablere sig i en anden bolig. Dette blev 
meddelt til Konsulent Kompagniet i april, og det er også nævnt i Statusrapporten fra samme fra maj 
2003. Det uddybes endvidere i papiret fra Gaderummet af 12. juni 2003, der blev sendt til kommu
nen i forbindelse med stiftelsen af Gaderurnmet som en selvejende institution den 7. maj 2003. 
Specielt er midlerne til lønnet arbejdskraft for små. Branden den 4. april 2003 har skærpet behovet 
for mere lønnet arbejdskraft, da den gik voldsomt ud over ungegruppens evne til at opretholde deres 
hverdagsliv, hvilket betyder mere arbejde i forhold til hver enkelt. 

Det vil sige at vi ikke kunne se at der var andre muligheder for Gaderummets videreførelse end at 
søge personer til ansættelse, vel vidende at hvis der ikke skete en yderligere kapitaltilførsel, så ville 
økonomien bryde san1men over sommeren. Og det er, hvad der er sket. Kernen i problemet er at 
hvis der ikke var sket en udvidelse af den lønnede arbejdskraft, vilJe flere af de unge ikke have kun
net nås, før det var for sent. Nødbudgettet var i forvejen mindre, end der var behov for, og kun over
førelsen af tidligere midler, gjorde at Gaderun1met er kommet igennem sommeren. Disse midler er 
nu brugt op, lige som de fa private fondsmidler, som vi tidligere har modtaget. Fondssøgningen har 
det sidste år givet yderst nedslående resultater. Vi har mødt stor respekt, men det er blevet udtrykt, 
at Gaderummet nu med oprettelse af budgetaftale med kommunen, må kunne klare sig, og at der 
typisk ikke gives midler til støtte af daglig drift. 

I februar 2002 blev hele personalegruppen fyret. Situationen dengang var som i dag. 
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Og skal der fyres igen, vil jeg foreslå at undertegnede fyres først Jeg lagde frem, at det var nødven
digt at gennemføre nyansættelser for at udvikle arbejdet i overensstemmelse med kommunens krav, 
og at der selvfølgelig er en indre sammenhæng mellem, at vi har et nødbudget til daglig overlevelse, 
og at Gaderummet etableres i anden bolig. Overgangen fra det ene til det andet hus er ikke bare en 
fl}ining fra et sted til et andet, og så går vi i gang med at opfylde kommunens krav, Nej, det er at 
udvikle disse nye rutiner i det nuværende arbejde, hvor arbejdet løbende rettes ind efter de krav, 
som kommunen stiller, og de fordringer, behov og krav som de unge har til arbejdet - ellers kan 
man ikke noget, når huset er der, eller der kommer ikke noget hus, Husprojektet har hele tiden måt
tet medtænkes, sammen med de unge, da ethvert hus og dets placering giver anledning til forskelli
ge fonner for krav- og behovsrealiseringer, og denned til forskellige problemstillinger, der skulle 
tackles, De unge har flittigt grebet denne opgave, men vi har indtil videre kun fundet boliger, som vi 
ikke har været helt egnet Der har hele tiden været en "rest", der ikke kunne løses, fx en større hus
lejegaranti end muligt, eller en større bolig, der ikke kunne deles op til os, 

Det ville have været både ufagligt, uprofessionelt. og uværdigt if. til de unge, hvis vi ikke havde 
satset på en ressourcetilføreise, og på udarbejdelse af nye arbejdsgange som udviklingsmål, i løbet 
af foråret og sommeren, - specielt efter branden. Kravene har kunnet betragtes som positive ud
viklingsmåL Det var min vurdering dengang, og det er min vurdering i dag, Så selvom der endnu 
ikke er fundet et egnet hus, har det indtil videre været en basal god og udviklende proces, 

Fra mit perspektiver der en selvfølgelig sammenhæng mellem den aktuelle situation og arbejdet 
frem mod den anden bolig, og at realiseringen af denne overgang fordrer, at det nuværende nød
budget revideres, udfra hvordan Gaderummet løfter sin organisation i forhold til den nye 
kravsstruktur, Der må være midler til rådighed, der gør det muligt at leve op til kravene, Og i dag er 
kravene større, end hvad nødbudgettet fra 2002 muliggør (hvis Gaderummet skal videreføres), da 
situationen i dag som beskrevet er en helt anden, Det selvfølgelige heri, har været præmissen for 
min vurdering og mine handletiltag som daglig leder i forhold til den nuværende uholdbare situati
on, 
Jeg har erfaret at der endnu ikke har været et møde i FAF om Gaderummets økonomiske situation, 
Jeg håber, at der findes en løsning snarest muligt, da jeg har svært ved at se, at Gaderummets mu
ligheder for at implementere kommunens krav om et løft af arbejdet modsvarer de muligheder der 
ligger indenfor det nuværende månedlige budget 

Kalle Birck-Madsen 
Daglig leder 
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Emne: Gaderummet 

Hej Bjørn. 
Hvis du kan ringe klokken 13 er det fint. Men svært at sige noget, nu du er syg.� 

Jeg har lavet et papir, som er vedhængt. Det indeholder mit syn på problemet. Det drejer sig ikke bare om en� 
større forøgelse af det månedlige budget, men også Dm en voldsom skuen tilbage, da vi ikke kan indhente� 
noget. I forhold til økonomier til anden side, så tror jeg også at vores er ganske billig, stadig.� 

Også vedhængt Oles tidligere brev, sorn jeg synes har plads i samme åndedrag.� 

Afregning pr 10 september er med alle poster i, men uden betaling af restancer. Afregning pr 15 september er� 
med alle regninger betalt. Her kan underskudet på de samlede konti ses.� 
Jeg har også vedhængt lønartstotaler for de 8 måneder, så forbrug af lønmidler kan følges måned for måned� 
- Dg in mente en enkelt refusion på et skånejob.� 

God bedring� 
Kalle� 

16-09-2003� 
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Gaderummet 

Fra: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk>� 
Til: "Ole Henriksen" <ohiIl01@hotmail.com>� 
Sendt: 15. september 2003 17:39� 
Emne: Fw: Gaderummet, regnskab� 

Sådan går det. 
Kalle 

----- Original Message ----
From: Bj:;MQ 
To: Gaderummet 
Sent: Monday, September 15, 2003 5:02 PM 
Subject: Sv: Gaderummet, regnskab 

Hej Kalle 

Som du har fået oplyst har jeg fået et tilbagefald med min lungebetændelse og er sygemeldt for 10 dage, og 
mødet med kommunen er flyttet til torsdag pga sygdom i kommunen. 

Jeg vil sende en rev. statusrapart i morgen, når vi har sankket sammen pr. telefon kl. 13.00. Kan du ikke 
sxende et regnsklab pr. 10.9. samtr en opgørelse over skyldige poster, så vil jeg lægge det pres jeg kan på 
kommunen. 

Lokalesituationen er uforandret desværre - lokalerne på Glasvej, som' ikke fandt tlfrredsstillende er stadig en 
mulighed! Svanevej forsøger vi at rykke for et svar 

Jeg har forstået på kommunen at Civilretsdirektoratet har stiliet krav til kommunen om at de godkender 
Gaderummet som opholdssted før Civilretsdir, kan tage endleig stilling til jeres vedtægt! Har du nye 
oplysninger herom. 

Er der andre forhold der skal medtages - f.eks. aftalen med psykiateren? 

vi snakkes ved i morgen 

hilsen 

Bjørn 

----- Original Message ----
From: ~aderummet
 
To: BCMO� 
Sent: Wednesday, September 10, 2003 6:50 PM� 
Subject: Gaderummet, regnskab� 

Hej Bjørn.� 
Du må vente med regnskab. Jeg har behov for, før jeg flytter rundt på de ubetalte regninger endnu en gang,� 
at have klarhed over, hvad der kommer til at ske med økonomien. Regnskabet er tastet ind, ført ajour op til� 
idag, men de løse ender fylder meget.� 
Der skulle have været bestyrelsesmøde i aften onsdag, men delle er flyllet til næste onsdag af samme� 
grund. Når du ved, hvad der er sket på rådhuset, må du gerne sige til hurtigst muligt.� 
Kalie� 

16-09-2003� 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk
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15. september 2003 

Notat vedr. økonomi. 

Gademmmets økonomiske situation er yderst kritisk. Vi har restance til Told & Skat for de sidste 3� 
måneders a-skat og AM&SP, samt til Feriekonto for 2. kvartal. I alt et udestående på kr.l07.000.� 
Samtidig er vores kassebeholdning i skrivende stund tæt på de nul kroner.� 

Baggrund.� 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 19.03.2003 at give Gaderummet en bevilling� 
for år 2003. 2004 og 2005. Aftalen indebærer, at midlerne skulle udløses, når en egnet bolig var� 
fundet. Samtidig skulle Gaderumrnet realisere en vifte af forskelligartede krav fra Følgegruppen,� 
blandt andet dannelsen af Gaderummet som en selvejende institution og ansættelse af faglig ar�
bejdskraft. Før den nye 3-årige budgetaftale blev indgået bestod kommunens støtte til Gaderummet� 
af en månedlig bevilling på kr. l 00.000. Denne støtte er fortsat uændret. Konsekvensen har været et� 
underskud dette år og op til i dag på ca kr.350.000. Se Ole Henriksens brev til Konsulentkompagni�
et af 11.8.2003.� 

Efter beslutningen om at indgå en 3-årig budgetaftale med Gaderummet, som en selvejende institu�
tion, tog Gaderummet fat på opfyldelsen af kommunens (og følgegruppens) krav. I forhold til at� 
kUlme leve op til kravene blev det tydeligt, at der er for få midler i den månedlige bevilling på� 
100.000 kr. frem til det tidspunkt, hvor Gaderummet kan etablere sig i en anden bolig. Dette blev 
meddelt til Konsulent Kompagniet i april, og det er også nævnt i Statusrapporten fra samme fra maj 
2003. Det uddybes endvidere i papiret fra Gaderummet af 12. juni 2003, der blev sendt til kommu
nen i forbindelse med stiftelsen af Gaderummet som en selvejende institution den 7. maj 2003. 
Specielt er midleme til lønnet arbejdskraft for små. Branden den 4. april 2003 har skærpet behovet 
for mere lønnet arbejdskraft, da den gik voldsomt ud over ungegruppens evne til at opretholde deres 
hverdagsliv, hvilket betyder mere arbejde i forhold til hver enkelt. 

Det vil sige at vi ikke kunne se at der var andre muligheder for Gaderummets videreførelse end at 
søge personer til ansættelse, vel vidende at hvis der ikke skete en yderligere kapitaltilførsel, så ville 
økonomien bryde sammen over sommeren. Og det er, hvad der er sket. Kernen i problemet er at 
hvis der ikke var sket en udvidelse af den lønnede arbejdskraft, ville flere af de unge ikke have kun
net nås, før det var for sent. Nødbudgettet var i forvejen mindre, end der var behov for. og kun over
førelsen af tidligere midjer, gjorde at Gaderummet er kommet igennem sommeren. Disse midler er 
nu brugt op, lige som de få private fondsmidler, som vi tidligere har modtaget. Fondssøgningen har 
det sidste år givet yderst nedslående resultater. Vi har mødt stor respekt, men det er blevet udtrykt, 
at Gaderummet nu med oprettelse af budgetaftale med kommunen, må kunne klare sig, og at der 
typisk ikke gives midler til støtte af daglig drift. 

I februar 2002 blev hele personalegruppen fyret. Situationen dengang var som i dag. 

Og skal der fyres igen, vil jeg foreslå at undertegnede fyres først. Jeg lagde frem, at det var nødven
digt at gennemføre nyansættelser for at udvikle arbejdet i overensstemmelse med kommunens krav, 
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og at der selvfølgelig er en indre sammenhæng mellem, at vi har et nødbudget til daglig overlevelse, 
og at Gaderummet etableres i anden bolig. Overgangen fra det ene til det andet hus er ikke bare en 
flytning fra et sted til et andet, og så går vi i gang med at opfylde kommunens krav. Nej, det er at 
udvikle disse nye rutiner i det nuværende arbejde, hvor arbejdet løbende rettes ind efter de krav, 
som kommunen stiller, og de fordringer, behov og krav som de unge har til arbejdet - ellers kan 
man ikke noget. når huset er der, eller der kommer ikke noget hus. Husprojektet har hele tiden måt
tet medtænkes, sammen med de lmge, da ethvert hus og dets placering giver anledning til forskelli
ge former for krav- og behovsrealiseringer. og dermed til forskellige problemstillinger, der skulle 
tackles. De unge har flittigt grebet denne opgave, men vi har indtil videre kun fundet boliger, som vi 
ikke har været helt egnet. Der har hele tiden været en "rest", der ikke kunne løses, fx en større hus
lejegaranti end muligt, eller en større bolig, der ikke kunne deles op tilos. 

Det ville have været både ufagligt, uprofessionelt, og uværdigt if. til de unge, hvis vi ikke havde 
satset på en ressourcetilføreIse, og på udarbejdelse af nye arbejdsgange som udviklingsrnål, i løbet 
af foråret og sommeren, - specielt efter branden. Kravene har kUlmet betragtes som positive ud
viklingsmål. Det var min vurdering dengang, og det er min vurdering i dag. Så selvom der endnu 
ikke er fundet et egnet hus, har det indtil videre været en basal god og udviklende proces. 

Fra mit perspektiver der en selvfølgelig sammenhæng mellem den aktuelle situation og arbejdet 
frem mod den anden bolig, og at realiseringen af denne overgang fordrer, at det nuværende nød
budget revideres, udfra hvordan GaderUITImet løfter sin organisation i forhold til den nye 
kravsstruktur. Der må være midler til rådighed, der gør det muligt at leve op til kravene. Og i dag er 
kravene større, end hvad nødbudgettet fra 2002 muliggør (hvis Gaderummet skal videreføres), da 
situationen i dag som beskrevet er en helt anden. Det selvfølgelige heri, har været præmissen for 
min vurdering og mine handletiltag som daglig leder i forhold til den nuværende uholdbare situati
on.� 
Jeg har erfaret at der endnu ikke har været et møde i FAF om Gaderummets økonomiske situation.� 
Jeg håber, at der findes en løsning snarest muligt, da jeg har svært ved at se, at GaderUITImets mu�
ligheder for at implementere kommunens krav om et løft af arbejdet modsvarer de muligheder der� 
ligger indenfor det nuværende månedlige budget.� 

Kalle Eirck-Madsen 
Daglig leder 
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Til Konsulentkompagniet 11. august 2003 

Følgende skrivelse er udarbejdet i forsøget på at redegøre for et økonomisk skisma 
som Gaderummet befinder sig i. 

Det skal bemærkes at Gaderummet tidligere har finansieret en meget stor del af 
stedets aktiviteter via private fondsmidler. Efter Københavns Kommunes sikring af 
Gaderummets fortsatte eksistens, dog uden særlig støtte til stedets aktiviteter, synes 
det umådeligt svært at indhente midler fra private fonde, da vores sted nu regnes som 
henlagt kommunalt regi og derfor ikke appellerer til fondenes ideer om værdigt 
trængende projekter. Den manglende dækning af aktivitetsudgifter reflekteres i det 
nedenstående budget. 

Ligeledes har den øgede medarbejderstab, der netop er tiltaget i forbindelse med 
kommunens krav til Gaderwnmet om øget fonnalisering, ført til stigning i 
lønudgifterne, og sidst men ikke mindst har branden i Gaderummet den 4-5. april 
2003 medført en hel del uforudsete udgifter. 

Vi har således ikke kunne komme ned under den definerede økonomiske ramme, som 
nødbudgettet afstak. Vores disponeringer ser ud som følger: I de første 8. måneder 
har Københavns kommune overført 700.000 kr. til GaderummetlRegnbuen. I samme 
periode har Gaderummet /Regnbuen haft udgifter for ca. 972.772 kr. Overforbruget 
skyldes de ovenfor beskrevne forhold. 

De 272.772 kr. er delvist blevet finansieret ved et lån i Foreningen 
GaderummetlRegnbuen på 207.234 kr. og ved at tilbageholde indbetaling af skat til 
Told og Skat og at tilbageholde indbetaling afferiepenge på samlet 65.538 kr. 

Aktuelt er situationen den, at Foreningens midler for i år opbrugt, og det betyder at 
udviklingsarbejde bremses, at muligheden for at arrangere aktiviteter, såvel som 
konstruktiv "her og nu" - hjælp er næsten stoppet. Vi betragter disse basale 
muligheder som væsentlige for vort udviklingsarbejde. 

Det gennemsnitlige månedlige undertræk er på 38.967 kr. 

Med venlig hilsen 

Ole Henriksen 



Status~DCJt'"'~ 

konto· konto 

1100 Lokaleudgifter 

1110 husleje 

1111 el 
1112 varme 

1113 gas 
1120 telefon 

1130 forsikring, Falck 

1140 vedligehold 

1150 inventar, værested (aktiv) 

1160 nøgler 

1170 rengøringsartikler 

1171 leje (tørre I vask I opvask) 

1180 hushoIdningsartik ler 

1190 gæster 

1200 kontorudgifter, diverse 

1202 midler til eksterne evaluering 

1203 møbler (§ 115, Københavns Kommune: 

1210 EDB mv. 

1220 porto 

1230 kopiering I tryk 

1240 abonnementer I tidsskrifter 

1250 litteraturindkøb 

1300 transport 

1310 mad og drikke 

1320 kursusudgifter 

1330 personaleudgifter, diverse 

1400 arrangementer 

1410 materialer I aktiviteter 

1411 materialer J aktiviteter (cykelvedligehold 

1412 maleriværksted DUF 

1440 toiletartikler 

1450 mad og drikke 

1460 aviser og avisabonnementer 

1470 gruppeaktiviteter, diverse (+ foto) 

1471 rådgivningen 

1480 fattigrøvsfest 

1490 julefrokost og nytår 

1500 renteudgivter RGB 

1510 renteudgifter GR 

1520 renteudgifter GR 

1800 indskud Jdeposjtum (passiv) 

1810 revision og advokat 

1820 gebyrer I bank 

.kr,OOO 
kr ,ODD' 
kr ,000 
kr ,ODD' 

kr ,000.. 
kr ,000: 
kr ,000 
kr ,ODD' 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,ODD' 
kr,OOO 
kr ,000 
kr ,000 

. .. ; .15-sep-03 aU9-0:> Forplejning- .. 

. 3ald6<!TEMP.sum Lønninger Husleje Administration Aktiviteter Toiletpapir Rest� 
kr 11.068,06 kr 11.068,06� 
kr 86.787,00 kr 86.787,00� 
kr 37.716,00 kr 37.716,00� 

kr 9.845,13 kr 9.845,13� 
kr 0,00�..............krO,OO� 

kr 78.224,15; kr78224.15� 
kr 14.738,25' kr 14.738,25� 
kr 12412,40 kr 12.412,40� 

. kr1QJ26,75 kr 10.726,75 
kr 887,00 kr 887,00 
kr 949,15 kr 949,15 

kr 2.067,00 kr 2.067,00� 
kr 3.813,35 kr 3.813,35� 

kr 0,00' kr 269.234,24 kr 0,00� 
kr 9768,00; kr 9.768,00 

kr 0,00' kr 0,00 
kr 0,00; kr 0,00 

kr 41.494,00 kr 41.494.00� 
kr 1.953,O() kr 1.953,00� 
kr 2.532,18 kr 2.532,18� 
kr 2747,00 kr 2.747,00� 

kr453,00 kr 58,947,18 kr 453,00� 
kr 20.583,50 kr 20.583,50� .......... ho,oo:� 

kr 0,00 
kr 0,00' kr 0,00 

....kr 237,50 kr 20.821 ,00 kr 237,50 
kr 11.559,50 kr 11.559,50 

..' 

kr 4.490,00 kr 4.490,00� 
kr 58.381,70 kr 58.381 ,70� 

kr 0,00 kr 0,00� 
kr 1.886,80 kr 1.886,80� 

kr 50.990,00 kr 50990,00� 
kr 12988,75 kr 12.988,75� 

kr 6.239,00 kr 6.239,00 
kr 14.001,22 kr 14.001.22 

kr 232,75 kr 232,75 
kr 0,00' kr 160.769,72 kr 0,00 
kr 0,00 kr 0,00 
kr 0,00, kr 0,00 
kr 0,00' kr 0,00 kr 0,00 
.krO,OO kr 0,00 
kr 0,00 kr 0,00 

kr 2.1 04,50' knnti ,r 1~ ~Qn ?nm kr 2.104,50 
I 



1830 gacferum~""~rd  kr ,000' krO, 00: , kr 2.104,50 - , 

'r~  
1900 lønsum kr ,606 kr 0,06 kr 0,00 

1910 feriekonto kr ,000 .kr32150,45 kr 32.150,45 

1920 arbejdsmarkedsbidrag kr ,606 kr5!J3Q2,00' kr 59.302,00 

1930 ATP kr ,000 kr 3056,55 ..~  "~"  ."~~"  "~~""  

kr 3.056,55 

1940 A-skal kr ,000 kr 201.209,00 kr 201.209,00 

1950 løn kr,OOO kr 369374,63: kr 369.374,63 

1951 pension kr ,000 kr 55.209,00: kr 55.209,00 

1960 refusion kr ,000 kr-10130,00 kr 710.171,63 ·10130,00 

2000 medlemskontingent FOS kontering kr ,000 kr-1800,00: kr-1.800,00 

2003 medlemsbidrag kr ,000 kr-381,30 kr-381 ,30 

2010 private bidrag kr ,000 kr-4276,75: kr-4.276,75 

2015 betaling for privat forbrug kr ,000 " 'kr:34.660,00 kr-34.000,00 

2020 tilskud og fonde kr ,000 kr-6.800,00 kr-6800,00 

2021 Københavns Kommune, 10. Kontor kr ,000 kr-800.000,00 kr-800.000,00 

2022 FOS-midler kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 

2023 "15 M" kr ,000_ kr 0,00 kr 0,00 

2024 Sociale sikringsstyrelse, puljemidler kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 

2025 tilskud til § 115 møbler kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 

2026 Københavns Kommunes kulturforvaltnir kr -20000,000 kr 20.047,15 kr 20.047,15 

2030 lån til stedet kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 

2040 foredrag kr .000 kr 0,00 kr 0,00 

2041 diverse opgaver kr ,000 kr-7.172,65 kr-7.172,65 

2050 udlæg kr 14805,000 kr2215,00 kr 2.215,00 

2060 udlån kr 13262,000 kr 6.200,00: kr 6.200,00 

2065 løbende udlån kr 22623,000 kr36776,66' kr 36.776,00 

2070 lab kr,OOO kr 3.6E)5,OO kr 3.665,00 

2090 overførsler .... kr,OOO kr 6.640,00 kr-778.887,55 kr 6.640,00 

2100 renteindtægter RGB kr ,000 kr 0,00 kr 0.00 

2110 renteindtægter GR kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 

2120 renteindtægter Arbejdernes Landsbank kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 

2200 bankgiro RgB kr 44388,53000 kr-35.636,19 kr-35 636,19 

2205 depositum lejemål kr 28929,000 kr 6,06 kr 0,00 

2206 tilgodehavende erstatning, lønsumsafgi kr 8386,000 kr 0,00 kr 0,00 

2210 bankgiro GR kr 182893,24000 kr~343.615,62  kr-343.615,62 

2220 Arbejdernes Landsbank GR kr 8341,28000 kr-7.781,76 kr-7.781,76 

2221 Arbejdernes Landsbank GR2 kr 62773,34066 kr-49.747,61 kr-49.747,61 

2230 kassebeholdning kr 25,61000 kr-2.660,61 kr-2.660,61 

2231 kassedifference kr ,000 kr-18437,93 kr-18.437,93 

2240 skyldige omkostninger ...., ,. kr:49691 ,000 kr 14.719,00 kr-443.160,72 kr 14.719,00 

2250 FeriepengeforpligteJse kr -36641 ,000 kr 0,00 
2324 Tilskud Sociale Sikringsstyrelse overfør kr -72861 ,000 kr 0,00 
5000 egenkapital kr -207234,000 kr 0,00' kr 0,00 

Sum indtægter konto 11,12,13,14,15, kr ,000 kr 1.222.048,27 I 
Sum indtægter konto 20, 21, 22, 23 kr 207234,000 - . 1~  onn ~nn~  I 



93601,83 171962,95 57639,3 -1 ~r -.4~,55
710171,63 kr 172 -'~,84o ,- Sum for-fn'delingstal 

Afregning konti pr 15 sep 2003� 



Status-D~""":	 augusti 2003 Forplejning 
,.� 

~-- Rest'konto konto� ~  ~_TEMP';Um  Lønninger Husleje Administration AKtiviteter Toifefp"i"pir -,

1100 lakajeudgifter 

1110 husleje 
1 f 11 el 

1112 varme 

1113 gas 

1120 telefon 

1130 forsikring, Falck 

1140 vedligehold 

1150 inventar, værested (aktiv) 

1160 nøgler 

1170 rengøringsartikler 

1171 leje (tørre I vask I opvask) 

1180 husholdning5a rtik ler 

1190 gæster 

1200 kontorudgifter, diverse 

1202 midler til eksterne evaluering 

1203 møbler (§ 115, Københavns Kommune; 

1210 EDB mv. 

1220 porto 

1230 kopiering I tryk 

1240 abonnementer f tidsskrifter 

1250 Iitteraturindkøb 

1300 transport 

1310 mad og drjkke 

1320 kursusudgifter 

1330 personaleudgifter, diverse 

1400 arrangementer 

1410 materialer I aktiviteter 

1411 materialer I aktiviteter (cykelvedligehold 

1412 maleriværksted DUF 

1440 toiletartikler 

1450 mad og drikke 

1460 aviser og avisabonnementer 

1470 gruppeaktiviteter, diverse (+ foto) 

1471 rådgivningen 

1480 fattigrøvsfest 

1490 julefrokost og nytår 

1500 renteudgivter RGB 

1510 renteudgifter GR 

1520 renteudgifter GR 

1800 indskud I depositum (passiv) 

1810 revision og advokat 

1820 gebyrer I bank 

kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000' 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000, 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,066 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000: 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000 
kr ,000' 

---j 

kr11:068,06 kr 11.068,06� 

kr 86.787,00 kr 86.787,00� 

kr25:169,00 kr 25.169,00� 
kr 9.845,13 kr9845,13� 

kr 0,00 kr 0,00 

k~  78:149,15 kr 78.149,15 
kr 13.239,00' kr 13.239,00 

kr 12412,40 kr 12.412,40 
kr 10726,75 kr 10.726,75 

kr 742,00� kr 742,00 ...� 
kr949,15 kr949,15� 

kr2.067,00 kr 2,067,00� 

kr 3:813,35 kr 3.813,35 

..kr 0,00 kr 254.967,99 kr 0,00 
kr 8.067,25 kr 8.067,25 

kr 0,00 kr 0,00 

.kr 0,.00 kr 0,00 
kr 41.494,00 kr 41.49400� 

kr 1.953,00 kr 1.953,00� 
kr 2.532,18 kr2.532,1B� 

kr2J47,OO kr 2.747,00� 

kr453,00 kr 57.246,43� kr 453,00 
kr 20.583,50 kr 20.583,50� 

kr 0,00 kr 0,00� 
kr 0,00 kr 0,00� 

kr 237,50 kr 20.821,00� kr 237,50 

kr 11.559,50 I kr 11.559,50� 
kr 4.490,00 kr 4.490,00� 

kr58381,70 kr 58.381,70� 

kr 0,00 kr 0,00� 

. kr 1886,80 kr 1.686,80� 

kr 50.980,00 kr 50.980,00� 
kr 12988,75 kr 12.988,75� 

kr 6.239,00 kr 6.239,00 
kr 14.001,22 kr 14.001,22 
'kr� 232,75 kr 232,75 I 

kr 0,00, kr 160.759,72 kr 0,00 I 
kr 0,00 kr 0,00I .... 
kr 0,00' kr 0,00 

kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 
kr 0,00 kr 0,00 
kr 0,00 kr 0,00 I 

"'kr 2104,50 , Imn'; . 1 n <an ')nn~  kr 2.104,50 



t83t) gacterum -~Id- -- . kr ,000 ~rQ,QQ.  - . 
k.r 2. t 04,50 "~~  

1900 lønsum kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 ~ ..~~._~-,-

1910 feriekonto kr ,000 kr 32.150,45 I kr 32 150,45 

1920 arbejdsmarkedsbidrag kr ,000 kr59302,00 kr 59.302,00 

1930 ATP kr ,000 kr 3.056,55 kr 3.056,55 

1940 A·skat kr ,000 kr 201.209,00 kr 201.209,00 

1950 løn kr ,000 kr 369.374,63 I kr 369,374.63 

1951 pension kr ,000' kr 55.209,00 kr 55.209,00 

1960 refusion kr ,000 kr-10.130,00 kr 710.171,63 -10130,00 

2000 medlemskontingent FOS kontering kr ,000, kr·1.800,00, kr-1.600,00 

2003 medlemsbidrag kr ,000 kr<381 ,30 kr-381,30 

2010 private bidrag kr ,000 kr-4.276,75' kr-4.276,75 

2015 betaling for privat forbrug kr ,000 kr-34,000,00 kr-34.000,00 

2020 tilskud og fonde lu ,000 kr-6.800,00 kr-6800,00 

2021 Københavns Kommune, 10. Kontor kr ,000 kr-800000!00 kr-800,000,00 

2022 FOS-midler kr ,000 krO,OO kr 0,00 

2023 "15 M" kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 

2024 Sociale sikringsstyrelse, pu!jemidler kr ,000 kr 0,00' kr 0,00 

2025 tilskud til § 115 møbler kr ,000 kr 0,00, kr 0,00 

2026 Københavns Kommunes kulturforvaltnir. kr -20000,000 kr 20.047,15 kr 20.047,15 

2030 lan til stedet kr ,000 kr 0,00: kr 0,00 

2040 foredrag kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 

2041 diverse opgaver kr ,000 kr:7.172,65' kr-7.172,65 

2050 udlæg kr 14805,000 kr 2.215,00 kr 2.215,00 

2060 udlån kr 13262,000 kr 6.200,00 kr 6.200,00 

2065 løbende udlån kr 22623,000 kr 36.776,00 kr 36.776,00 

2070 tab kr ,000 kr 3,665,00 kr 3.665,00 

2090 overførsler kr ,000 kr 6.640,00 kr-778,887,55 kr 6.640,00 

2100 renteindtægter RGB kr ,000 kr 0,00' kr 0,00 

2110 renteindtægter GR kr ,000 kr 0,00 kr 0,00 

2120 renteindtægter Arbejdernes Landsbank kr ,000 krO,OO kr 0,00 kr 0,00 

2200 bankgiro RgB kr 44388,53000 kr-35,636,19, kr-35.636,19 

2205 depositum lejemål kr 28929,000 kr 0,00 kr 0,00 

2206 tilgodehavende erstatning, lønsumsafgi, kr 8386,000 kr 0,00 kr 0,00 

2210 bankgiro GR kr 182893,24000 kr-181,172,04 kr-181.172,04 

2220 Arbejdernes Landsbank GR kr 8341,28000 kr-7.781,76 kr-7.781,76 

2221 Arbejdernes Landsbank GR2 kr 62773,34000 kr-56 027,61' kr-56.027,61 

2230 kassebeholdning kr 25,61000 kr 2.274,39, kr 2.274,39 

2231 kassedifference kr ,000 kr-18.437,93 .. kr-18,437,93 

2240 skyldige omkostninger 

2250 Feriepengeforpligtelse 

kr -49691 ,000 
kr -36641 ,000 

kr 14.719,00' 
kr 0,00 

kr-282.062,14 kr 14.719,00 

2324 Tilskud Sociale Sikringsstyrelse overfør kr -72861,000 kr 0,00 
5000 egenkapital kr -207234,000 kr 0,00 kr 0,00 

Sum indtægter konto 11,12,13,14,15. kr ,000 kr 1.206.071,27 I 
Sum indtægter konto 20, 21, 22, 23 kr 207234,000 - ' 1" >~  0M~  I 



576<9,3 -10t~q43.97
_710171,63 kr 158, --0,59 91681,08 17196<,95

·4~1<1.5~Sum forc"rleJingstal 

Afregning konti pr 10 sep 2003 
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Gaderummet 

Fra: "BCMD" <bcmd@mobilixnet.dk>� 
Til: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk>� 
Sendt: 15 september 2003 17:02� 
Emne: Sv: Gaderummet, regnskab� 

Hej Kalle 

Som du har fået oplyst har jeg fået et tilbagefald med min lungebetændelse og er sygemeldt for 10 dage, og 
mødet med kommunen er flyttet til torsdag pga sygdom i kommunen. 

Jeg vil sende en rev. statusraport i morgen, når vi har sankket sammen pr. telefon kl. 13.00. Kan du ikke 
sxende et regnsklab pr. 10.9. samtr en opgørelse over skyldige poster, så vil jeg lægge det pres jeg kan på 
kommunen. 

LokalesItuationen er uforandret desværre - lokalerne på Glasvej, som I ikke fandt tlfrredsstillende er stadig en 
mulighed! Svanevej forsøger vi at rykke for et svar. 

Jeg har forstået på kommunen at Civilretsdirektoratet har stillet krav til kommunen om at de godkender 
Gaderummet som opholdssted før Civilretsdir, kan tage endleig stilling til jeres vedtægt! Har du nye 
oplysninger herom. 

Er der andre forhold der skal medtages - f.eks. aftalen med psykiateren? 

vi snakkes ved i morgen 

hilsen 

Bjørn 

----- Original Message ----�
From: §,Iderummet� 
To: BCM[)� 
Sent: Wednesday, September 10, 2003 6:50 PM� 
Subject: Gaderummet, regnskab� 

Hej Bjørn.� 
Du må vente med regnskab. Jeg har behov for, før jeg flytter rundt på de ubetalte regninger endnu en gang,� 
at have klarhed over, hvad der kommer til at ske med økonomien. Regnskabet er tastet ind, ført ajour op til� 
idag, men de løse ender fylder meget.� 
Der skulle have været bestyrelsesmøde i aften onsdag, men dette er flyttet til næste onsdag af samme� 
grund. Når du ved, hvad der er sket på rådhuset, må du gerne sige til hurtigst muligt.� 
Kalle� 

16-09-2003� 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk
mailto:bcmd@mobilixnet.dk


Gaderummet - Regnbuen 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4 og 5. sal 
2200 København N 
Att. Kalle Birck-Madsen 

12. september 2002 

Socialpsykologisk fristed for udstødte unge. Gaderummel. 

Socialministeriet har besluttet at yde tilskud til drift af Gaderummet - herun
der støtte til diverse projekter i Gaderummets regi. 

Tilskuddet 2002 er på 500.000 kr. 

Tilskuddet kan kun anvendes til de formål og aktiviteter, der er anført oven
for og skal anvendes i kalenderåret. Ændringer kræver skriftlig og begrundet 
ansøgning til Tilskudssekretariatet, og kan ikke ske uden Tilskudssekretaria
tets godkendelse. 

Tilskuddet kan ikke anvendes til følgende: 
Aktiviteter i udlandet, 
Køb af fast ejendom, 
Materialeanskaffelser over 30.000 kr. 
Anlægsudgifter 
Dækning afunderskud. 

Udbetaling� 
Der skal oprettes en særskilt konto for tilskuddet. Hvis projektet eller for�
eningen allerede har en særskilt konto, kan den benyttes. Vedlagte udbeta�
lingsanmodning skal underskrives og returneres til Tilskudssekretariatet.� 
Beløbet vil herefter blive udbetalt i kvartalsvise lige store rater.� 

Regnskab� 

Senest den 30. april 2003 skal De sende et revideret, særskilt regnskab for� 
tilskuddet til Tilskudssekretariatet.� 

Der stilles følgende krav til regnskabet: 
- Tilskuddet skal anføres som indtæglspost 
- Tilskuddet skal være anvendt i respektive tilskudsperioder, 
- Samtlige udgifter, der er afholdt af tilskuddet, 

skal være specificeret, 
- der skal anvendes samme opdeling, som er 

anvendt i ansøgningen, 
- dato og tilskudsmodtagers underskrift skal fremgå. 

De nævnte krav kan opfyldes ved en note til regnskahet for det samlede pro
jekt. 

SOCIALMINISTERIET 

TlLS KUDSSEKRrTARIATET 

HOLMENS KANAL 22 

1060 KØBENHAVN K 

TLF. 3392 9300 

FAX. 3393 2518 

E-MAllSM@SM.DK 

j.NR. 87131-°3°8 

mailto:E-MAllSM@SM.DK
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Tilskudssekretariatet kan indkalde grunddokumentation for de afholdte ud�
gifter.� 

De har pligt til straks at give Tilskudssekretariatet relevante oplysninger om� 
nye forhold vedrørende projektet - f.eks. hvis der i forbindelse med anven�
delse af tilskuddet sker uregelmæssigheder eller lovovertrædelser. Revisor� 
skal have kopi af beskeden.� 

Revision� 

Revisionen skal udføres i overensstemmelse med kravene i vedlagte revisi�
onsinstruks. De har pligt til at give revisor de oplysninger, der har betydning� 
for revisionen.� 

Hvis der sker et revisorskift, skal De skriftligt give besked om dette til Til�
skudssekretariatet. De skal begrunde skiftet, og der skal samtidig indsendes� 
en ny udbetalingsanmodning.� 

Løn og forsikring� 

Evt. udgifter til løn må ikke overstige niveauet for tilsvarende arbejde i de� 
statslige overenskomster.� 

De skal selv sørge for at tegne de nødvendige og lovpligtige forsikringer,� 
herunder arbejdsskadeforsikringer.� 

Overdragelse af ansvaret for tilskuddet� 

Hvis De ønsker at overdrage ansvaret for tilskuddet til en anden person, skal� 
De skriftligt give Tilskudssekretariatet besked. De skal begrunde overdragel�
sen, og samtidig skal De indsende et foreløbigt regnskab til Tilskudssekreta�
riatet.� 

Hvis overdragelsen godkendes, bliver der sendt et nyt tilskudsbrev til den� 
nye tilskudsmodtager. Den nye tilskudsmodtagers CPR-nummer vil evt.� 
blive anvendt til indberetning af det udbetalte beløb til Told og Skat, se næ�
ste afsnit.� 

Indberetning til Told og Skat� 

Alle tilskud, der er udbetalt i løbet af året, indberettes til Told og Skat. Ind�
beretningen sker uanset om det udbetalte tilskud er skattefrit eller ej.� 

Det indberettede beløb mærkes med en særlig kode, der angiver, at tilskud�
det er givet for at fremme særlige sociale formål, og indgår således ikke i� 
Deres personlige årsopgørelse.� 

Til brug for indberetningen skal Tilskudssekretariatet bruge det identifikati�
ons-nummer, som projektet normalt anvender over for Told og Skat. - dvs.� 
CPR-nummer, alternativt CVR-nummer eller SE-nummer, se ved lagte ud�
betalingsanmodning.� 

Selvom det udbeta lte tilskud indberettes til Told og Skat. har De alligevel� 
pligt til at opgive skattepligtige belob til de lokale skattem}ndigheder.� 
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Tilbagebetaling 

Tilskud skal altid tilbagebetales til Tilskudssekretariatet hvis: 
der er et ubrugt beløb, der ikke ønskes overført til næste 
år, se næste afsnit, 
der ikke aflægges et fYldestgørende revideret og under
skrevet regnskab, 
fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes, 
tilskuddet eller dele heraf ikke er anvendt i overensstem
melse med betingelserne for tilskuddet eller en godkendt 
ændring heraf. 

Tilbagebetaling sker med henvisning til projektets journalnummer til 
Girokonto 1199 - 2732416. 

Ubrugte beløb� 

Hvis der ved årets udløb resterer en del af tilskuddet, kan dette beløb overfø�
res til brug i 2003. De skal skriftligt ansøge om en overførsel. l ansøgningen� 
skal De begrunde overførslen og angive beløbets størrelse.� 

Hvis det ubrugte beløb ikke overstiger 10% af tilskuddet, kan beløbet over�
føres til 2003 uden Tilskudssekretariatets godkendelse. Der skal aflægges� 
regnskab for et overført beløb straks efter anvendelsen.� 

d""lighil(?~ 

unnar Poulsen� 
ontorchef� 
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Den 12. september 2002 
J.nr. 87131-0108 

bne 
Udbetalingsanmodning 

for tilskud til drift af Gaderummet - herunder støtte til diverse projekter i Gaderum�
mets regi v/Gaderummet- regnbuen, Kalle Birck-Madsen.� 

For 2002 er tilskuddet på 500.000 kr. 

Tilskuddet skal anvendes i kalenderåret 2002. 

TILSKUDSMODTAGER� 
Til brug for indberetning af tilskud til Told og Skat bedes identifikations-nummer� 

oplyst:� 

Projektet skal oprette en særskilt bankkonto for tilskuddet.� 
Tilskuddet udbetales til:� 

l Reg.m. [JIU I~ontom~LJTI 

Evt. mærke eller lign., der skal følge udbetalingen ~	 . _ 

Dato� Tilskudsmodtagers underskrift 

Eventuelle udgifter til revisor afholdes af tilskuddet. Revisor forudsættes at være� 

bekendt med tilskudsbrev og ansøgningen, der danner grundlag for tilskuddet.� 

STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET 

REVISOR 

Revisor bekræfter ved sin underskrift, at 
•� tilskudsmodtagers regnskabsføring er tilrettelagt på forsvarlig vis 
•� revisionen udføres i henhold til Socialministeriets instruks af2.januar 2001 
•� være opmærksom på, at beløb der er skattepligtige opgives til skattemyndighe�

derne� 

Dato� Revisors underskrift og 
revisors navn og adresse� 

Disse oplysninger. underskrevet af tilskudsmodtager og revisor, returneres til Til�
skudssekretariatet. 
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CivilRetsDirektoratet� 

Initiativgruppen Gaderummet og Rådgivningsgruppen Regnbuen 
Nørrebrogade 56 
Baghuset 4. & 5. sal 
2200 København N 

Att.: Kalle Birck-Madsen 

J.m.: 03-410-13908/3 Sagsbehandler: Hemik Marker Dato 12. september 2003 

Den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen 

Civilretsdirektoratet har nu behandlet Deres ansøgning af 11. august 2003. 

Vi har forstået brevet som en ansøgning om undtagelse fra fondsloven i medfør 

af § l, stk. 3. 

Vi finder ikke grundlag for at undtage institutionen fra fondsloven. 

Fondsmyndigheden (Civilretsdirektoratet) kan efter fondslovens § 1, stk. 3, be

stemme, at en fond, som på anden måde end efter denne lover undergivet et vist 

statsligt eller kommunalt tilsyn, helt eller delvist skal være undtaget fra loven. 

Vi lægger ved afgørelsen heraf vægt på, om tilsynet er betryggende ud fra et 

fondsretligt synspunkt, herunder navnlig om tilsynsmyndigheden foretager en 

gennemgang af fondens regnskaber og på, om der er fastsat regler om tilsyns

myndighedens godkendelse af ekstraordinære dispositioner. 

Ved telefonsamtale den 27. august 2003 har Unna Madsen fra Københavns Kom

mune oplyst, at institutionen ikke er godkendt som opholdssted i henhold til lov 

Æbeløgade l Telefon 33 92 33 02 (10.00 - 14.30) E-post: civildir@civildir.dk 
2100 København 0. Telefax 39 271889 http://www.civildir.dk 

mailto:civildir@civildir.dk
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om social service § 91, jf. § 94a og der derfor ikke er indgået nogen aftale om 

tilsyn mellem institutionen og kommunen. 

Vi finder herefter ikke, at betingelserne er opfyldt for at kunne undtage instituti· 

onen fra fondsloven. 

Den bestemmelse, vi henviser til ovenfor, finder De i: lov om fonde og visse 

foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af ll. august 1992 med senere ændrin

ger. 

Med venlig hilsen 

Civilretsdirektoratet 

~~ -'jJ 
Ditte Marie Nørgård J '-1 

:ODMA\CAPTlAkaptia\.'!j03IDOK36342 



CivilRetsDirektoratet� 

Initiativgrl1ppen Gaderummet og Rådgivningsgruppen Regnbuen 
Nørrebrogade 56 
Baghuset 4. & 5. sal 
2200 København N 

Att: Kalle Birek-Madsen 

lnr.: 03-410-13908/3 Sagsbehandler: Henrik Marker Dato 12. september 2003 

Den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen 

Civilretsdirektoratet har nu behandlet Deres ansøgning af ll. august 2003. 

Vi har forstået brevet som en ansøgning om undtagelse fra fondsloven i medfør 

af § 1, stk. 3. 

Vi finder ikke grundlag for at undtage institutionen fra fondsloven. 

Fondsmyndigheden (Civilretsdirektoratet) kan efter fondslovens § l, stk. 3, be

stemme, at en fond, som på anden måde end efter denne lover undergivet et vist 

statsligt eller kommunalt tilsyn, helt eller delvist skal være undtaget fra loven. 

Vi lægger ved afgørelsen heraf vægt pa, omtiJsynet er betryggende ud fra et 

fondsretligt synspunkt. herunder navnlig om tilsynsmyndigheden foretager en 

gennemgang af fondens regnskaber og på, om der er fastsat regler om tilsyns

myndighedens godkendelse af ekstraordinære dispositioner. 

Ved telefonsamtale den 27. august 2003 har Unna Madsen fra Københavns Kom

mune oplyst, at institutionen ikke er godkendt som opholdssted i henhold til lov 

Æbeløgade 1 Telefon 3392 3302 (10.00 - 14.30) E-post: civildir@civiJdir.dk 
2100 København ø. Telefax3927 1889 http://www.civildir.dk 

mailto:civildir@civiJdir.dk
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om social service § 91, jf. § 94a og der derfor ikke er indgået nogen aftale om 

tilsyn mellem institutionen og kommunen. 

Vi finder herefter ikke, at betingelserne er opfyldt for at kunne undtage instituti

onen fra fondsloven. 

Den bestemmelse, vi henviser til ovenfor, finder De i: lov om fonde og visse 

foreninger, jL lovbekendtgørelse nL 698 af 11. august 1992 med senere ændrin

ger. 

Med venlig hilsen 

Civilretsdirektoratet 

~/lf~ J 
Ditte Marie Nørgård J i 



eivilRetsDirektoratet� 

Initiativgruppen Gaderummet og Rådgivningsgruppen Regnbuen 
Nørrebrogade 56 
Baghuset 4. & 5. sal 
2200 København N 

Att.: Kalle Birck-Madsen 

J.m.: 03-410-13908/3 Sagsbehandler: Hemik Marker Dato 12. september 2003 

Den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen 

Civilretsdirektoratet har nu behandlet Deres ansøgning af Il. august 2003. 

Vi har forstået brevet som en ansøgning om undtagelse fra fondsloven i medfør 

af § I, stk. 3. 

Vi finder ikke grundlag for at undtage institutionen fra fondsloven. 

Fondsmyndigheden (Civilretsdirektoratet) kan efter fondslovens § I, stk. 3, be

stemme, at en fond, som på anden måde end efter denne lover undergivet et vist 

statsligt eller kommunalt tilsyn, helt eller delvist skal være undtaget fra loven. 

Vi lægger ved afgørelsen heraf vægt på, om tilsynet er betryggende ud fra et 

fondsretligt synspunkt, herunder navnlig om tilsynsmyndigheden foretager en 

gennemgang af fondens regnskaber og på, om der er fastsat regler om tilsyns

myndighedens godkendelse af ekstraordinære dispositioner. 

Ved telefonsamtale den 27. august 2003 har Unna Madsen fra Københavns Kom

mune oplyst, at institutionen ikke er godkendt som opholdssted i henhold til lov 

Æbeløgade 1 Telefon 33923302 (10.00 - 14.30) E-post: civildir@civildir.dk 
2100 København 0. Telefax 39 27 18 89 http://www.civildir.dk 

mailto:civildir@civildir.dk
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om social service § 91, jf. § 94a og der derfor ikke er indgået nogen aftale om 

tilsyn mellem institutionen og kommunen. 

Vi finder herefter ikke, at betingelserne er opfyldt for at kunne undtage instituti

onen fra fondsloven. 

Den bestemmelse, vi henviser til ovenfor, finder De i: lov om fonde og vi'sse ' 

foreninger, jf.lovbekendtgørelse nr. 698 af l l. august 1992 med senere ændrin

ger. 

Med venlig hilsen 

Civilretsdirektoratet 

{}#If!~ -' jJ 
Ditte Marie Nørgård J l 

::ODMA\C.!u'TIA\captials.l03\DOK36342 



CivilRetsDirektoratet ~
-§
Initiativgruppen Gaderummet og Rådgivningsgruppen Regnbuen 
Nørrebrogade 56 
Baghuset 4. & 5. sal 
2200 København N 

Att.: Kalle Birek-Madsen 

lm.: 03-410-13908/3 Sagsbehandler: Hemik Marker Dato 12. september 2003 

Den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen 

Civilretsdirektoratet har nu behandlet Deres ansøgning af 11. august 2003. 

Vi har forstået brevet som en ansøgning om undtagelse fra fondsloven i medfør 

af§l,stk.3. 

Vi finder ikke grundlag for at undtage institutionen fra fondsloven. 

Fondsmyndigheden (Civilretsdirektoratet) kan efter fondslovens § 1, stk. 3, be

stemme, at en fond, som på anden måde end efter denne lover undergivet et vist 

statsligt eller kommunalt tilsyn, helt eller delvist skal være undtaget fra loven. 

Vi lægger ved afgørelsen heraf vægt på, om tilsynet er betryggende ud fra et 

fondsretligt synspunkt, herunder navnl ig om tilsynsmyndigheden foretager en 

gennemgang af fondens regnskaber og på, om der er fastsat regler om tilsyns

myndighedens godkendelse af ekstraordinære dispositioner. 

Ved telefonsamtale den 27. august 2003 har Unna Madsen fra Københavns Kom

mune oplyst, at institutionen ikke er godkendt som opholdssted i henhold til lov 

Æbeløgade J Telefon 11 923302 (10.00 - 1'1.30) E-posl: civilJir@civildir.dk 
2100 København ø. Telefax 39 27 1889 http://www.eivildir.dk 

mailto:civilJir@civildir.dk
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om social service § 91, jf. § 94a og der derfor ikke er indgået nogen aftale om 

tilsyn mellem inslitutionen og kommunen. 

Vi finder herefter ikke, at betingelserne er opfyldt for at kunne undtage instituti

onen fra fondsloven. 

Den bestemmelse, vi henviser til ovenfor, finder De i: lov om fonde og visse 

foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af l I. august 1992 med senere ændrin

ger. 

Med venlig hilsen 

CivUre tsdirektoratet 

:ODMAICAP,IAlc.:lptial.<j03IDQI06342 



Side 1 af l 

Gaderummet 

Fra:� "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Til:� "Torsten Dinesen Skjerne" <torsten@splrlt.dk>; "Stella Sørensen" <stella.soerensen@mail.dk>; 

"Ole Henriksen" <ohiII01@hotmail.com>; "Maya Thisted" <mthisted@hotmail.com>; "Kathrine 
Ruus-Jørgensen" <kathrineruus@yahoo.dk>; "Brian Nielsen" <brian_nz@hotmail.dk>; "Dan 
Fevre Andersen" <danandersen@ofir.dk>; "Daniel 0hlers" <donfodbold@hotmail.dk>; "Gitte 
Wandschnelder" <sjoeqvist@hotmall.com>; "Helle Alfredsson" <kurtpetersen@prlvat.dk>; 
"Henrik Møllnitz Risdorf' <henrlkrlsdorf@hotmail.com>; "Tina Rathje" 
<tinarathje@hotmail.com>; "Thomas Grack Nielsen" <thomas_nlelsen72@hotmall.com> 

Sendt: 9. september 2003 23:03� 
Emne: Aflysning/flytning af bestyrelsesmøde til H.september klokken 18.� 

Kære Bestyrelse. 
Der er aftalt bestyrelsesmøde i morgen onsdag d.10.september klokken 18. Det er dels lagt oven I en 
fodboldlandskamp, dels ligger det samtidig med at vores sag behandles i Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget Inde på rådhuset. Sagen omhandler vores godkendelse Ifm Civilretsdirektoratet, 
samt en forhøjelse af månedlig overlevelsesbeløb. Erfaringer fra tidligere fortæller at der kan gå halve og hele 
dage, før vi får svar på, hvad der er sket på mødet. 
Der er snakket sammen i Gaderummet, og der er enighed om, at mødet ligger malplaceret: der er Ikke noget 
at forholcie sig til, af det som bestemmer vores videre skæbne. Derfor flyttes mødet til ugen efter. 
For dem, der gerne vii holde møde, arrangeres der møde. Men vi har lidt at det er spild af bestyrelsens tid at 
mødet afholdes I morgen. 
Mange hilsner Kalle 

10-09-2003� 

mailto:kurtpetersen@prlvat.dk
mailto:donfodbold@hotmail.dk
mailto:danandersen@ofir.dk
mailto:brian_nz@hotmail.dk
mailto:kathrineruus@yahoo.dk
mailto:torsten@splrlt.dk
mailto:socpsyk@post6.tele.dk
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Gaderummet 

Fra: "Torsten Dinesen Skjerne" <torslen@spirit.dk> 
Til: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Sendt: 7. september 2003 08:46 
Emne: Re: Civilretsdirektoratet: kom forbi med din underskrift - eller sig til: vi kommer forbi dig! 

Kære Kalle I 

Jeg er desværre forhindret i at deltage imødet onsdag den 10. september kl. 18.00. 

Baggrunden er, at jeg den dag skal deltage i et kursus på samme tid. 

Hvis du mener, at vi bør snakke sammen i forbindelse med mødet, kan jeg komme kl. 16.30 eller kl. 17.00. 

Du vil få et udkast til forretningsorden for bestyrelsen i løbet af en mande. 

Jeg er på kursus i den kommende uge i dagtimerne, men læg en besked eller mailtil mig. 

Tasten 

----- Original Message ---
From: Gad,"Lummet 
To: Brian NielSen ; He!I"AlfJ§cisSCln ; Gitte WandsClhn,"ici"r ; ThClmasGIa~k NLei?en ; Kathrin," Ruus
Jørgensen; !:IenrikM.Risdorf; Ole.Henriksen ; TOLsten_Din~senSIs.i"rne 

Sent: Friday, August 01, 20033:54 PM 
Subject: Civiiretsdirektoratet: kom forbi med din underskrift - eller sig til: vi kommer forbi digl 

Kære Bestyrelsesmediem. 
I forbindelse med stiftelsen af Gaderummet-Regnbuen som selvejende institution, sa er det Ikke muligt at 
komme i gang med en startkapital på kr. O. Der er derfor overført midler - inventar og store computere - til 
Gaderummet-Regnbuen fra de gamle foreninger. Det er et kravat delte skrives ind i vedtægterne, og at 
bestyrelsen skriver dem under igen, før Civilretsdirektoratet vil genbehandle vores anmodning. 
Så du må hjertens gerne kigge forbi hurtigst muligt. Vedtægterne, der skal skrives under, lægger jeg i den 
nederste skuffe under Fællesmødebogen, sammen med en kuglepen. 
Mange hilsner Kalle 

07-09-2003� 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk
mailto:torslen@spirit.dk


STATUSRAPPORT VEDRØRENDE GADERUMMET 

Denne statusrapport omhandler perioden juli - august 2003. 

Rammerne for periodens arbejde 
Rammerne for arbejdet er den i februar indgåede aftale meJlem Konsulentkompagniet og Familie�
og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og den i statusrapport fra juni estimerede tidsplan.� 

Der har været en begrænset mødevirksomhed mellem Gaderummet og Konsulentkompagniet i� 
perioden. Samarbejdet har hovedsageligt drejet sig om fremskaffelse af en egnet ejendom.� 

Sommeren i Gaderummet har været præget af de mere begrænsede fysiske rammer som følge af� 
branden i april måned. Der er skel en kraftig udskiftning blandt de unge, så kun få af de ældre er� 
tilbage i Gaderummet. Der bor ca. S-lOunge. Gaderummet er præget af mere uro og manglende� 
kontinuitet, fordi det ikk er muligt at arbejde med gruppen som helhed på grund af de fysiske� 
rammer. Det akutte overnatningsproblem bLa. gennem de unges deltagelse i forskellige� 
sommeraktiviteter som f.eks. Roskildcfestivalen, mens andre unge overnatter i det besatte hus på� 
Nørrebro.� 

Den manglende stillingtagen til indstillingen om at forhøje Gaderummets nødbudget har bragt� 
stedet i en økonomisk håbløs situation. Gaderummct har gennemført som ønsket en ny holdbar� 
juridisk konstruktion, men har trods mange bestræbelser ikke fundet en anvendelig ejendom� 
Indenfor den givne økonomiske ramme. Gaderummet har endvidcre tilstræbt at leve om til de� 
politiske krav om faste medarbejdere m.v.� 

På den bagrund har forløbet være positivt, så indstillingen er at kommunen akut bistår med et� 
forskud til dækning af skat m.m. på 100.000 kr., som kan anvises gennem Konsulentkompagniet, i� 
lighd med andre projekter som er kommet i økonomisk klemme på grund af den forsinkede� 
beslutning om anvendelsen af de aftalte midler fra Sats-aftalen mellem Socialministeriet og� 
Københavns kommune.� 

Fokuspunkter 

l. Økonomi Siden sidste statusrapport er Gaderummets 
økonomsike situation forværret. Gaderummet 
skylder kr. 80.468,00 i skat m.v. og Told & Skat 
har indkaldt Gaderummet til møde herom 
mandag den 22.9. 
Der vdlægges sidste regnskabsopgørelse pr. 
15.9., som dækker forbruget for perioden fra 
1.1.03 til 31.8.Q3. 
Der vedlægges notat fra Kalle Birck-Madsen og 

__ fJlrev for Ole Henriksen om situationen. 
f-:2:-.-:CSc-am-a-r:-be-CjCCd-e-m-c-do-p-s-y-ok-c·ia-t-n:-·e-n---------- Der er usikkerhed om hvordan aftalen kan indgåS 

og hvordan den skal betales pga Henrik Rindom 
ansættelse i HS. Foreslås drøftet på den 18.9. 



3. Handleplaner Tages op når Gaderummet er flytte til ny 
ejendom. 

-

4. Ny selvejende institution Er stiftet. Afventer Civilretsdirektoratets 
behandling. Afventer igen afklaring mellem 

-,s.'Rutimer om målformulering og 
dokumentation 

Civilretsdirekjtoratet og Københavns kommune. 
Tages op igen når Gaderummet er flyttet. I 

6. Ejendom Konsulentkompagniet forsøger konkret at bistå 
Gaderummet med fremskaffe et alternativt 
lejemål gennem forespørgsler til såvel investorer, 
ejendomsmæglere, statslige og kommunale 
myndigheder. Det er endnu ikke lykkedes at 
finde en ejendom indenfor den afsatte 
økonomiske ramme, og hvor en udlejer vil leje 
ud til et projekt som Gaderummet. 
Det har været drøftet om der kunne ske en 
opsplitning i to mindre lejemål til henholdsvis 
bo- og værestedsformål. Det skørmes imidlertid 
at det bliver for dyrt persona\emæssigt. Ligesom 
det vil indebære en uhensigtsmæssig opdeling af 
arbejdet mellem funktionerne, som ikke vil være 
til gavn for de unge. 
Gaderummet forventer at skulle forlade det 
nuværende lejemål i løbet af 1-2 måneder. 

-
7. Ansættelse af fast personale Uændret. Derhar været ansat vikarer i 

sommerperioden. 

8. Samarbejdsform Konsulentkompagniet har udarbejdet en 
disposition som grundlag for en diskussion med 
Gaderummet om indholdet af samarbejdet. 
Den første diskussion herom er sket på et møde i 
april. 
Forsætter efter sommeren. 

Revideret tidsplan 

Stilling til rev. budget Oktober 2003 
Endelig atklaring af tilskud fra Socialministeriet Efteråret 2003 
Forslag til selvejende institution Er stiftet 
Møde mellem Gaderummet og forvaltningen Efter sommerferien 
Forslag til samarbejdsaftale med psykiatrisk 
Konsulent/sygehus Udgangen af september 
Fremskaffelse af ejendom Udgangen af oktober 
Revideret tidsplan Udgangen af oktober 
Status til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1. september 

2 
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Espergærde, den 16. september 2003.
Bjørn Christensen/Merete Dobusz
Konsulentkompagniet
Højvangen 13 
3060 Espergærde 



STATUSRAPPORT VEDRØRENDE GADERUMMET 

Denne statusrapport omhandler perioden juli - august 2003. 

Rammerne for periodens arbejde 
Rammerne for arbejdet er den i februar indgåede aftale mellem Konsulentkompagniet og Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og den i statusrapport fra juni estimerede tidsplan. 

Der har været en begrænset mødevirksomhed mellem Gaderummet og Konsulentkompagniet i 
perioden. Samarbejdet har hovedsageligt drejet sig om fremskaffelse af en egnet ejendom. 

Sommeren i Gaderummet har været præget af de mere begrænsede fysiske rammer som følge af 
branden i april måned. Der er sket en kraftig udskiftning blandt de unge, så kun få af de ældre er 
tilbage i Gaderummet. Der bor ca. 5-10 unge. Gaderummet er præget af mere uro og manglende 
kontinuitet, fordi det ikk er muligt at arbejde med gruppen som helhed på grund af de fysiske 

'- rammer. Det akutte overnatningsproblem bl.a. gennem de unges deltagelse i forskellige 
sommeraktiviteter som f.eks. Roskildefestivalen, mens andre unge overnatter i det besatte hus på 
Nørrebro. 

Den manglende stillingtagen til indstillingen om at forhøje Gaderummets nødbudget har bragt 
stedet i en økonomisk håbløs situation. Gaderummet har gennemfart som ønsket en ny holdbar 
juridisk konstruktion, men har trods mange bestræbelser ikke fundet en anvendelig ejendom 
Indenfor den givne økonomiske ramme. Gaderummet har endvidere tilstræbt at leve om til de 
politiske krav om faste medarbejdere m.v. 

På den bagrund har forløbet være positivt, så indstillingen er at kommunen akut bistår med et 
forskud til dækning af skat m.m. på 100.000 kr., som kan anvises gennem Konsulentkompagniet, i 
lighd med andre projekter som er kommet i økonomisk klemme på grund af den forsinkede 
beslutning om anvendelsen af dc aftalte midler fra Sats-aftalen mellem Socialministeriet og 
Københavns kommune. 

Fokuspunkter 

l. Økonomi Siden sidste statusrapport er Gaderummets 
økonomsike situation forværret. Gaderurnmet 
skylder kr. 80.468,00 i skat m.v. og Told & Skat 
har indkaldt Gaderummet til møde herom 
mandag den 22.9. 
Der vdlægges sidste regnskabsopgørelse pr. 
15.9., som dækker forbruget for perioden fra 
1.1.03 til 3J.8.03.� 
Der vedlægges notat fra Kalle Birck-Madsen og� 
brev for Ole Hemiksen om situationen.� 

2. Samarbejde med psykiatrien Der er usikkerhed om hvordan aftalen kan indgås 
og hvordan den skal betales pga Henrik Rindom 

~sættelse i HS. Foreslås drøftet på den 18.9. 

I 
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l3. Handleplaner Tages op når Gaderummet er flytte til ny� 
ejendom.� 

4. Ny selvejende institution Er stiftet. Afventer Civilretsdirektoratets 
behandling. Afventer igen afklaring mellem 

~. Rutimer om målfonnulering og 
Civilretsdirekjtoratet og Københavns kommune. 
Tages op igen når Gaderummet er flyttet. 

dokumentation 
6. Ejendom Konsulentkompagniet forsøger konkret at bistå 

Gaderummet med fremskaffe et alternativt 
lejemål gennem forespørgsler til såvel investorer, 
ejendomsmæglere, statslige og kommunale 
myndigheder. Det er endnu ikke lykkedes at 
finde en ejendom indenfor den afsatte 
økonomiske ramme, og hvor en udlejer vil leje 
ud til et projekt som Gaderummet. 
Det har været drøftet om der kunne ske en 
opsplitning i to mindre lejemål til henholdsvis 
bo- og værestedsformåJ. Det skønnes imidlertid 
at det bliver for dyrt personalemæssigt. Ligesom 
det vil indebære en uhensigtsmæssig opdeling af 
arbejdet mellem funktionerne, som ikke vil være 
til gavn for de lmge. 
Gaderurrmet forventer at skulle forlade det 
nuværende lejemål i løbet af 1-2 måneder. 

7. Ansættelse af fast personale Uændret. Derhar været ansat vikarer i 
sommerperioden. 

8. Samarbejdsform Konsulentkompagniet har udarbejdet en 
disposition som grundlag for en diskussion med 
Gaderummet om indholdet af samarbejdet. 
Den første diskussion herom er sket på et møde i 
april. 
Forsætter efter sommeren. 

Revideret tidsplan 

Stilling til rev. budget Oktober 2003 
Endelig afklaring af tilskud fra Socialministeriet Efteråret 2003 
Forslag til selvejende institution Er stiftet 
Møde mellem Gaderummet og forvaltningen Efter sommerferien 
Forslag til samarbejdsaftale med psykiatrisk 
Konsulent/sygehus Udgangen af september 
Fremskaffelse af ejendom Udgangen af oktober 
Revideret tidsplan Udgangen af oktober 
Status til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen l. september 

2 



Espergærde, den 16. september 2003. 
Bjørn Christensen/Merete Dobusz 
Konsu!entkompagniet 
Højvangen 13 
3060 Espergærde 
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CivilRetsDirektoratet� 

Initiativgruppen Gaderummet og Rådgivningsgruppen Regnbuen� 
Nørrebrogade 56� 
Baghuset 4. & 5. sal� 
2200 København N� 

Att.: Kalle Birek-Madsen 

lnr.: 03-410-13908/3 Sagsbehandler: Henrik Marker Dato 19. august 2003 

Den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen 

Civilretsdirektoratet har modtaget Deres henvendelse af 11. august 2003. 

I den anledning kan vi oplyse, at Civilretsdirektoratets sagsbehandlingstid ved� 

denne type sager kan variere en del.� 

Normalt vil De kunne forvente at høre fra Civilretsdirektoratet inden 2-3 måne�

der.� 

Ved eventuel henvendelse til Civilretsdirektoratet om sagen, bedes De henvise til� 
'-1

vores journalnummer.� 

'vred venlig hilsen� 

Civilretsdirektoratet 

II ' \ I114> il 't Mw/ftt./ 
Henrik Marker 

Æbe1øgade 1 Telefon 33 92 33 02 (10.00 - 14.30) E-post: civildir@civildir,dk 
2100 København ø. Telefax 39 27 18 89 http://www.civiJdir.dk 



Gaderumme - Regnbuen Tlf. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sal E-mail: socpsyk@post6.tele.dk 
2200 København N w'-'w'-"w"'.g""ad"'e"'ru"'-m"'-m""et"".d""k________ Fax. 35374736 

Til Konsulentkompagniet ll. august 2003 

Følgende skrivelse er udarbejdet i forsøget på at redegøre for et økonomisk skisma 
som Gaderummet befinder sig i. 

Det skal bemærkes at Gaderummet tidligere har finansieret en meget stor del af 
stedets aktiviteter via private fondsmidler. Efter Københavns Kommunes sikring af 
Gaderummets fortsatte eksistens, dog uden særlig støtte til stedets aktiviteter, synes 
det umådeligt svært at indhente midler fra private fonde, da vores sted nu regnes som 
henlagt kommunalt regi og derfor ikke appellerer til fondenes ideer om værdigt 
trængende projekter. Den manglende dækning af aktivitetsudgifter reflekteres i det 

I� 
I nedenstående budget.� 

Ligeledes har den øgede medarbejderstab, der netop er tiltaget i forbindelse med 
kommunens krav til Gaderummet om øget formalisering, ført til stigning i 
lønudgifterne, og sidst men ikke mindst har branden i Gaderummet den 4-5. april 
2003 medført en hel del uforudsete udgifter. 

Vi har således ikke kunne komme ned under den definerede økonomiske ramme, som 
nødbudgettet afstak. Vores disponeringer ser ud som følger: I de første 8. måneder 
har Københavns kommune overført 700.000 kr. til Gaderummet/Regnbuen. I samme 
periode har Gaderummet /Regnbuen haft udgifter for ca. 972.772 kr. Overforbruget 
skyldes de ovenfor beskrevne forhold. 

De 272.772 kr. er delvist blevet finansieret ved et lån i Foreningen 
Gaderummet/Regnbuen på 207.234 kr. og ved at tilbageholde indbetaling af skat til 
Told og Skat og at tilbageholde indbetaling afferiepenge på samlet 65.538 kr. 

Aktuelt er situationen den, at Foreningens midler for i år opbrugt, og det betyder at 
udviklingsarbejde bremses, at muligheden for at arrangere aktiviteter, såvel som 
konstruktiv "her og nu" - hjælp er næsten stoppet. Vi betragter disse basale 
muligheder som væsentlige for vort udviklingsarbejde. 

Det gennemsnitlige månedlige undertræk er på 38.967 kr. 

Med venlig hilsen 

Ole Henriksen 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk


I,� Gaderummel- Regnbuen T?f. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4. & 5.sa! E-mai!: socpsvk@Rost6.tele.dk 
2200 Købe1J"-,h",av"-,'1,-"11,-,-1Y.~_~ .__....",,,,I'-,-,1'1,,-,1',,,,,g,,,ad,,,e,,u=rI=1II,,,le"'t."'d=k ....F:....ax=.. 3537 4736 

eivilretsdirektoratet� 
Æbeløgade l, 5,sal� 
2100 København ø.� 

1\. august 2003 

Vedr. anmodning om fondsgodkendelse for Gaderummet-Regnbuen, j.nr. 
2.8.2.01-001/00. 

lfm. stiftelsen af Gaderummet-Regnbuen som selvejende forening, har vi sendt vores vedtægter ind 
til Jer (brev af 21. juni 2003). Og I har svaret, at det ikke er muligt med godkendelse ud fra en 

-� startkapital på kr. 0,00 (brev af4. juli 2003). 

Jeg skal beklage, at det ikke blev gjort klart, at Gaderummet-Regnbuen er overdraget værdier fra 
Tnitiativgruppen Gaderummet og Rådgivningsgruppen Regnbuen. Det drejer sig om alt forskelligt 
inventar, som bruges i dagligdagen - borde, sofa, køkkenting - samt en nyindkøbt serverpc af mær
ket FJ Primergy F250 BU FH XEON 1,8 GHz, værdi kr. 29.999 og en almindelig pc, af mærket 
Median 2,4 GHz, værdi kr. 9.999, således at den selvejende institution kunne starte sit virke øje
blikkeligt. Dette er skrevet ind i vedtægterne, der er underskrevet af bestyrelsen igen, og som er 
vedlagt i kopi. Ligeledes kopi af faktura for serverpc og almindelig pc vedlagt 

Vi anmoder hermed om en ny behandling af vores ansøgning. 

Med venlig J~L~ .� 
v...cJLt ~l at~1I~
 

_� Kalie Birck-Madsen, daglig leder 

mailto:socpsvk@Rost6.tele.dk


Gaderummet  Regnbuen Tlf. 35374735 
Nørrebrogade 56. Baghuset. 4. & 5.sa! E-mai!: socpsyk@post6.tele.dk 
2200 København N www. gadeummet. dk Fax. 35374736 

Civilretsdirektoratet 
Æbeløgade l, S.sal 
2100 København ø. 

ll. august 2003 

Vedr. anmodning om fondsgodkendelse for Gaderummet-Regnbuen, j.nr. 
2.8.2.01-00 l100. 

Ifm. stiftelsen af Gaderummet-Regnbuen som selvejende forening, har vi sendt vores vedtægter ind 
til Jer (brev af 21. juni 2003). Og I har svaret, at det ikke er muligt med godkendelse ud fra en 
startkapital på kr. 0,00 (brev af 4. juli 2003). 

Jeg skal beklage, at det ikke blev gjort klart, at Gaderummet-Regnbuen er overdraget værdier fra 
Initiativgruppen Gaderummet og Rådgivningsgruppen Regnbuen. Det drejer sig om alt forskelligt 
inventar, som bruges i dagligdagen - borde, sofa, køkkenting - samt en nyindkøbt serverpc af mær
ket FJ Primergy F250 BU FH XEON 1,8 GHz, værdi kr. 29.999 og en almindelig pc, af mærket 
Median 2,4 GHz, værdi kr. 9.999, således at den selvejende institution kunne starte sit virke øje
blikkeligt. Dette er skrevet ind i vedtægteme, der er underskrevet af bestyrelsen igen, og som er 
vedlagt i kopi. Ligeledes kopi affaktura for serverpc og almindelig pc vedlagt. 

Vi anmoder hermed om en ny behandling af vores ansøgning. 

Med venlig 4~l~ . 
vuV-l.) ~(al'~ 

Kalle Birck-Madsen. daglig leder 



,.~ BusinessMann AIS 
Adalsvej 96 

DK-2970 HørSholm 

Tel . .,.45 45161655 
Fax. +45 45161657 

e·maii: info@businessmann.dk 

http IIwww buslnessmann dk 
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Gaderummet Jyske Bank Ido 5012115006-9 

Nørrebrogade 56 b 4 
2200 København N 
Kale BIrck-Madsen Faktura . 61768 

Dato . 28-01-03 
Side nr. . 1 
Forfaldsdato . 28-01-03 
Kundenummer . 5 
Deres reference, .. 
Ordrenr . S48666 
Sælger . Søren Pind 

Nummer Beskrivelse Antal Enhed Salgspris Beløb� 

S26361-K644·V1 FJ Primergy F250 BU FH XEON 1,8GHz 1 STK 23.999,00 23.999,00� 

I alt DKK : .. 23.999,00 
25% moms... ..0- . 5.999,75 

[ 
I alt DKK Ink!. moms .. 29.998,75 

!...

Leveringsadresse 
Gaderummet 
Nørrebrogade 56 b 4 
2200 København N 

Kale Birck-Madsen 

Betalings-ID til Giro-indbetaling: 

>71< 0000000061768041-84365408< 
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Vedtægt for den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen 

I. Navn, hjemsted og formål 

§ l 

Den selvejende institutions navn er Gaderummet - Regnbuen Selvejende Institution (herefter kaldet 
Institutionen). 

Institutionen er stiftet den 7. maj 2003 af Foreningerne Initiativgruppen Gaderummet og 
Rådgivningsgruppen Regnbuen. 

§2 

Institutionens hjemsted er Københavns kommune. 

§3 

Institutionen har til formål at etablere og drive et værested (socialpsykologisk fristed) med en bo- og 
rådgivningsfunktion for socialt udstødte unge mellem 18 og 30 år med tydelige personlige og sociale 
vanskeligheder på adressen 

i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 

II. Struktur og kapitalforhold 

§4 

Institutionens formue ved stiftelsen udgøres af materiel og inventar overdraget fra Initiativgruppen 
Gaderummet og Rådgivningsgruppen Regnbuen. Nyindkøbt materiel er IT-udstyr til en samlet værdi af 
kr. 39.998. Inventar i anvendelse omfatter alle møbler, køkkenudstyr, hårde hvidevarer samt diverse 
brugsgenstande. 

For Institutionens forpligtelser hæftes alene med den til enhver tid værende formue i Institutionen. 



Institutionens formue kan ikke helt eller delvist tilbageføres til stifteren eller dennes nærtstående, men 
skal forblive i Institutionen. Der kan alene foretages udlodning af foreningens formue til velgørende 
formål i overensstemmelse med § 3. 

Ingen af Institutionens stiftere, initiativtagere eller bidragydere har som sådan andel eller krav på 
Institutionens formue eller andre særlige rettigheder eller fordele, bortset fra hvad der følger af 
nærværende vedtægt, ligesom de ikke kan drages til personligt ansvar for Institutionens handlinger, 
undladelser eller forpligtelser. 

III. Ledelse og tegningsforhold 

§5 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at Institutionen drives i overensstemmelse med denne vedtægt samt 
tilsynsmyndighedens anvisninger, jfr. kapitel VI, og at den til enhver tid er i overensstemmelse med 
lovgivningen. 

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige personer. 

§6 

Bestyrelses medlemmer udpeges af Københavns Kommune efter indstilling i overensstemmelse med� 
nedennævnte bestemmelser.� 

To medlemmer indstilles af Foreningen initiativgruppen Gaderummet.� 

To medlemmer og en suppleant udpeges af og blandt Institutionens brugere.� 

To medlemmer og en suppleant udpeges af og blandt Institutionens medarbejdere.� 

Tre medlemmer og en suppleant indstilles blandt 3 foreninger, som må anses for at være sagkyndige� 
indenfor det sundhedsmæssige/sociale, psykologiske/psykiatriske og juridiske område.� 

Valget af bestyrelsesmedlemmer sker for to år. Valgperioden er for 7. maj til 6. maj.� 

For så vidt angår Institutionens ledelse i øvrigt henvises til fonds- og foreningslovgivningens regler� 
herom.� 



§7 

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt. Ekstra bestyrelsesmøder kan indkaldes af 
formanden eller aho bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig. når fem medlemmer er til stede, herunder formanden eller 
næstformanden. 

r bestyrelsesmøderne træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. r tilfælde af stemmelighed er 
formanden eller i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende. 

Ændringer i vedtægten kræver dog, at seks af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for ændringen, jti'. § 
17.� 

Institutionens daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.� 

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle ansatte og brugere.� 

Bestyrelsen ansætter og afskediger det til institutionen tilknyttede faste personale.� 

§8 

Institutionen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med institutionens 
daglige leder. 



• 



IV. Regnskab, revision og overskudsanvendelse 

§9 

Institutionens regnskabsår er kalenderåret. 

For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab opgjort i overensstemmelse med lovgivningen. 

§ 10 

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der antages afbestyrelsen. 

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med de af Socialministeriet fastsatte regler om revision 
af regnskaber for selvejende institutioner og eventuelle yderligere regler fastsat af tilsynsmyndigheden i 
medfør af §17. 

§ll 

Best}Telsen drager omsorg for udarbejdelse af en årlig beretning om den selvejende institutions 
økonomiske stilling, samt den økonomiske udvikling i regnskabsåret, herunder forhold, som revisor 
måtte have påtalt ved revisionen. 

§ 12 

Det reviderede årsregnskab samt årsberetningen forelægges på et særligt bestyrelsesmøde. Mødet skal 
afholdes snarest muligt og inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb. En repræsentant for 
tilsynsmyndigheden har adgang til at deltage i mødet. 



V. Offentligt tilsyn 

§ 13 

Institutionen er undergivet tilsyn i henhold til gældende lovgivning af Københavns Kommune. 

§ 14 

Institutionens bestyrelse må ikke uden tilsynsmyndighedens godkendelse foretage eller medvirke til 
ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at den selvejende institutions formål ikke kan 
overholdes. 

§ 15 

Det reviderede og af bestyrelsen vedtagne årsregnskab med tilhørende specifikationer, en af revisor 
bekræftet genpaJ1 af indfØt'elsen i revisionsprotokollen vedrørende årsregnskabet samt bestyrelsens 

'..� årsberetning indsendes til tilsynsmyndigheden inden l måned efter afholdelse af det i § 12 omtalte 
møde. 

§ 16 

Tilsynsmyndigheden kan kræve sig forelagt alle oplysninger, som tilsynsmyndigheden anser for 
påkrævet til gennemgang af Institutionens årsregnskab og kan i øvrigt fastsætte nærmere regler for 
gennemførelsen af regnskabskontrollen. 

VI. Vedtægtsændringer 



§ 17� 

Ændringer i nærværende vedtægt kræver, at 7 medlemmer af bestyrelsen tiltræder forslaget på to efter 
hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte bestyrelsesmøder,jvf. § 7, stk. 2. 

Ændringer af vedtægterne skal godkendes af tilsynsmyndigheden og Justitsministeriet og træder først i 
kraft. når en sådan godkendelse foreligger. 

VII. Likvidation og ophør, formuens anvendelse 

§ 18 

! tilfælde aflnstitutionens opløsning eller faktiske ophør skal den beholdne kapital anvendes til et med 
den selvejende institutions nuværende formål beslægtet formåL Beslutningen om anvendelsen kan i 
bestyrelsen vedtages med almindelig stemmeflerhed og godkendes af tilsynsmyndigheden og 
Justitsm inisteriet. 

VIII. Voldgift 

§ 19 

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved Voldgift. Voldgiftsretten består af to 
voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en samt en af de i fællesskab valgt opmand. Skulle 
voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, vælges han af byretspræsidenten ved 
Københavns Byret. ! øvrigt henvises til lov nr. ! 81 af 24. maj ! 972 om voldgift. 
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Initiativgruppen Gaderunzmet & Rådgivningsgruppen Regnbuen Tif. 353747.15 
Nørrebrogade 56, Baghuset. 4. & 5.sal E-mail: socpsvk@posl6.fele.dk 

. 2200 København N www.ga~d""eu",I,-"1!I",n~et",.d",'k~_______ Fax. 35374736 

Københavsn Kommune 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
Bemstorffsgade 17, 3.sal 
1592 København V. 
Att: Unna Madsen 

4. august 2003 

Yedr.Gaderummet og psykiatrisk konsulent: anmodning om møde med 
henblik på udformning af kontrakt. 

Henrik Rindom, psykiater, og Gaderummet har holdt møde om etableringen af en psykiatrisk kon
sulentordning i Gaderummet. Der er opnået enighed om en samarbejdsaftale med Henrik Rindom, 
eventuelt i form af et team af psykiatere, med Henrik Rindom som den ansvarlige psykiatriske læge. 

Henrik Rindom har ekspertisen og en erfaringsfond, der vil kunne virke godt ind i Gaderummets 
brugergruppe og dens problemstillinger. Desuden har Henrik et bagland på Hvidovre Hospital, der 
vil kwme modsvare et behov fra Gaderwnmets side om relevante indlæggelser på åbent eller lukket 
afsnit, og hvor vi som Gaderum, bagland for den enkelte, vil have mulighed for at virke i et tæt 
samarbejde om den pågældende berørte person. Omvendt vil Gaderummet også kunne være en 
ramme for unge på vej ud af psykiatrien, hvor overgangen fra psykiatri til civilsamfund kræver en 
mellemstation. 

Henrik Rindom er ansat i HS, så der skal laves en aftale med HS i forbindelse med Henrik mfl. an
sættelse som psykiatrisk konsulent. Det er ikke helt simpelt. for os at ge1Ulemskue hvordan en kon
trakt skal udfonnes, og som vil kUillle anerkendes af FAF og HS, så derfor vil vi anmode om et 
snarligt møde, med deltagelse af GaderUll1met og Henrik Rindom. hvor dette kan drøftes. 

Med venlig hilsen 

w4!,.{ (~ote·Ut~ 
Kalle Birck-Madsen 
Gaderummet 



Initiativgruppen Gaderummet & Rådgivningsgruppen Regnbuen TIf. 35374735 
Narrebrogade 56. Baghuset. 4. & 5.sal E-mail: socpsvk@post6.tele.dk 
2200 København N ---''''"-''w''''''''"'."g'''ad'''e'''u'''m'''fI'''Je'''t.'''d''''k Fax. 35374736 

Københavsn Kommune 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
Bernstorffsgade 
Cccc København V. 
Alt: Unno Madsen 

31. juli 2003 

Vedr. Gaderummet: anmodning om hjælp til udformning af kontrakt med 
psykiateren Henrik Rindom. 

Gaderummet har haft møde med psykiateren Henrik Rindom om et nærmere samarbejde. Følgende 
er et referat om dette mødepul1kt fra stabsmødet d.27.juni 23003. 

"'-~---------~----

Get er min opfattelse, at Gaderummert skal meddele FAF. at der er opnået enighed om at ansætte Henrik 
. Rindum som psykiatrisk konsulent med angivelse af timetal samt arbejdsbeskrivelse og starttidspunkt og 

med anmodning om bistand til udarbejdelse af en kontrakt, der vil kunne anerkendes af FAF og HS.Hej Tor
sten Dineser§rfied ko~i til Ilel"lfil( RiAe!gm _ 

Hermed en tilbagemelding på sidste stabsmøde. hvor psykiateren Henrik Rindom var til stede. Vi diskutere
de kommunens bevilling på 100.000 kr. til psykiatrisk konsulent i Gaderummet. Gaderummet har spurgt Hen
rik Rindom om hans interesse i dette arbejde. og Henrik Rindom har selv spurgt ind til arbejdet. Der blev på ~
 mødet enighed om et nærmere samarbejde, og at Gaderummet fremsender et forslag til ansættelse, som så� 
fremsendes til FAF. Der blev også talt om at spørge FAF mhp. den nærmere forhandling med HS. som Hen
rik Rindom er ansat i. Og at vi spørger dig Torsten om du vil forestå et udkast til nærmere tekst. som frem�
sendes til FAF.� 

Baggrund.� 
Henrik Rindom har ekspertise og erfaringsfond, der vil kunne virke godt ind i Gaderummets brugergruppe og� 
dens problemstillinger. Desuden har Henrik et bagland på Hvidovre Hospital. der vil kunne modsvare et be�
hov fra Gaderummets side om eventuelle indlæggelser på åbent eller lukket afsnit, og hvor vi som Gaderum,� 
bagland for den enkelte. vil have mulighed for at virke i et tæt samarbejde om den pågældende berørte per�
son. Omvendt vil Gaderummet også kunne være en ramme for unge på vej ud af p~ykiatrien. hvor overgan
gen fra psykiatri til civilsamfund kræver en mellemstation. ( \,�, 

Konsulentordning, form.� 
Der blev på mødet enighed om en psykiatrisk konsulentordning. hvor ordningen etableres med et team af 2�
3 psykiatere. med Henrik som den ansvarlige psykiatriske læge. Der afholdes jævnligt møder i Gaderummet.� 
fast en gang om måneden. og Gaderummet gives tilkaldemulighed ved akut opståede problemer eller ved� 
særligt skærpede problemstillinger. Desuden kan team'et gæste Gaderummet på lige fod med andre. Det� 
blev ikke taget stilling til om det omhandler frikøb af Henrik som konsulent eller at afdelingen udstationerer� 
Henrik mf..� 

Sluttelig.� 
Teksten fra FAU vedr. psykiatrisk konsulent lyder således: "Der .. afsættes 100.DOO kr. til finansiering af en� 
psykiatrisk konsulent, der skal sikre et samarbejde mellem Gaderummet og "psykiatrien" ( Økonomisk støtte� 
til Gaderummet. bilag, s.3� 
Mange hilsener Kalle 



Initiativgruppen Gaderummet & Rådgivningsgruppen Regnbuen Tlf. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4. & 5.sal E-mai!: socpsvk@posl6.tele.dk 
2200 København N. www.gadeummet.dk Fax. 35374736 

der er på ferie i uge 28-30 

Mai! og tif. på Henrik Rindom: rindom@dadlnet.dli; tif. 2265 8087 

Mai! og tif. på Torsten Dinesen Skjern: torsten@spirit.dk, tlf. 39 65 02 76 

Med venlig hilsen 

Kalle Eirck-Madsen, cand.psych.� 
Daglige leder Gaderummet-Regnbuen� 
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Initiativgruppen Gaderummel & Rådgiv"ing,~gruppen Regnbue" T/f. 35374735 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4. & 5.sal E-mail: socpsvk@post6.tele.dk 

. 2200 København N www.gadeummet.dk Fax. 35374736 

Københavsn Kommune 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
Bemstortfsgade 17, 3.sal 
1592 København V. 
AU: Unna Madsen 

4. august 2003 

Vedr.Gadcrummet og psykiatrisk konsulent: anmodning om møde med 
henblik på udformning af kontrakt. 

Henrik Rindom, psykiater, og Gaderummet har holdt møde om etableringen af en psykiatrisk kon
sulentordning i Gaderummet, Der er opnået enighed om en samarbejdsaftale med Henrik Rindom, 
eventuelt i form Hf et team afpsykiatere, med Henrik Rindom som den ansvarlige psykiatriske læge. 

Henrik Rindom har ekspertisen og en erfaringsfond, der vil kunne virke godt ind i Gaderummets 
brugergruppe og dens problemstillinger. Desuden har Henrik et bagland på Hvidovre Hospital, der 
vil kunne modsvare et behov fra Gaderummets side om relevante indlæggelser på åbent eller lukket 
afsnit, og hvor vi som Gaderum, bagland for den enkelte, vil have mulighed for at virke i et tæt 
sanlarbejde om den pågældende berørte person. Omvendt vil Gaderummet også kunne være en 
ramme for unge på vej ud af psykiatrien, hvor overgangen fra psykiatri til eivilsamfund kræver en 
mellemstation. 

Henrik Rindom er ansat i HS, så der skal laves en aftale med HS i forbindelse med Henrik mfl. an
sættelse som psykiatrisk konsulent. Det er ikke helt simpelt for os at gennemskue hvordan en kon
trakt skal udformes, og som vil kunne anerkendes af FAF og HS, så derfor vil vi anmode om et 
snarligt møde, med deltagelse af Gademmmet og Henrik Rindom. hvor dette kan drøftes. 

Med venlig hilsen 

~<cA-U;; 11.':'0l"1.·[}AO::::~ 
Kalle Birck-Madsen 
Gaderummet 



Side l af 

Gaderummet 

Fra: "Torsten Dinesen Skjerne" <torsten@spirit.dk>� 
Til: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk>� 
Sendt: 3. august 200310:07� 
Emne: Re: Civilretsdirektoratet: kom forbi med din underskrift - eller sig til: vi kommer forbi dig!� 

Jeg kommer forbi mandag eller tirsdag 

Torsten 

----- Original Message ----�
From: Gagerurnmet� 
To: ~riaILNie§_en ; Heil!! Alfr~iJsson ; GitteWandschlJeicJ~J; ThoIllalLGrack Nielsen; Kjl!hcLneBuus�
Ji1lIgensen ;fjemii< M,BisiJQrf ; Qlej:lenrikser"l ; TRrst~n Djrlesen SJ5jerJ1_e� 
Sent: Friday, August 01, 2003 3:54 PM� 
Subject: Civilretsdirektoratet: kom forbi med din underskrift - eller sig til: vi kommer forbi dig!� 

Kære Bestyrelsesmedlem. 
I forbindelse med stiftelsen af Gaderummet-Regnbuen som selvejende institution, så er det ikke muligt at 
komme i gang med en startkapital på kr. o. Der er derfor overført midler - inventar og store computere - til 
Gaderummet-Regnbuen fra de gamle foreninger. Det er et kravat dette skrives ind i vedtægterne, og at 
bestyrelsen skriver dem under igen, før Civilretsdirektoratet vil genbehandle vores anmodning. 
Så du må hjertens gerne kigge forbi hurtigst muligt. Vedtægterne, der skal skrives under, lægger jeg i den 
nederste skuffe under Fællesmødebogen, sammen med en kuglepen. 
Mange hilsner Kalle 

03-08-2003� 

mailto:socpsyk@post6.tele.dk
mailto:torsten@spirit.dk


Gaderummel-Regllbuell Socialpsykologisk fristed for udstødte unge Tlf. 35374735 
Nørrebrogade 56. Baghuset, 4. & 5.sal E-mail: socpsyk@post6teledk 
2200 København N. www.gaderummet.dk Fax. 35374736 

Københavns Kommune 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
Bernstorffsgade 17, l.� 
1592 København V.� 

7. juli 2003 

Tilbagemelding vedr. Gaderummet 

Tak for de sidste behandlinger af vores sag. 

Vi har følgende at fortælle: 
l.� Vi har holdt stiftende møde for den selvejende institution d. 7. maj 2003 (vedtægter og refe

rat af stiftende generalforsamling vedlagt). Del skal bemærkes, at navnet, der var indstillet 
til at være Gaderummet, efter ønske fra brugersiden blev udvidet til Gaderummet-Regnbuen. 
Begrundelsen var at huske historien, som startede llled Rådgivningsgruppen Regnbuens fri
villige og gratis psykologiske arbejde. 

2.� Vi har fundet 2 ud af de 3 til bestyrelsen med særlig kompetence. Torsten Dinesen indenfor 
det juridiske område og Gitte Wansehneider indenfor det sundhedsmæssige. Johanne Bratt
bo er blevet spurgt om den 3.je plads omhandlende det psykologisk/psykiatriske område, 
men har desværre ikke tid. Vi ser tiden an sommeren over efter en egnet kompetenceperson 
til den sidste af de 9 bestyrelsespladser. 

3.� Vi har tilskrevet Civildirektoratet vedr. godkendelse af vores vedtægter. Vi har ti1ladt os at 
vedlægge som bilag jeres allerede udfonnede skrivelse herom. Vi vender tilbage, når vi har 
svar. 

4.� Vores boligforhold er, som bekendt, ikke så gode. Efter branden er boligsituationen endnu 
værre. Vi leder stadig med lys og lygte efter andet. Konsu1entkompagniet lige så. Det svære 
ved at finde anden bolig synes at være det ovematningsmæssige, det døgnåbne. Vi søger 
under betingelserne så godt vi kan at udvikle det aktuelle arb"jde, og finde de kvalificerede 
medarbejdere til stedet. Og det går den rigtige vej. Men det betyder også, at det hidtidige 
overlevelsesbeløb pr måned ikke er tilstrækkeligt. Konsulentkompagniet skal have kontaktet 
jer i denne anledning. Hertil også vedlagte notat om lønmidler og drift for år 2003 og ud. 

5.� Vi har haft møde med psykiateren Henrik Rindom om arbejdet som psykiatrisk konsulent. 
Der vil blive udarbejdet et forslag til en nærmere samarbejdsaftale, som vi tilsender snarest. 

-"'-

Den går i korte træk ud pil faste månedlige møder og deltagelse i arb"jdet ved behov, og at 
Gaderummet har tilkaldemulighed. Ordningen forestilles som en teamordning aftlere psyki
atere med indlæggelsesafsnit på Hvidovre Hospital, og med Henrik Rindom som den 
ansvarlige psykiatriske læge. 

6.� Boligretsmæssigt har Gaderummet tabt sin sag i By- og Boligretten. En udskrevet dom vil 
foreligge i løbet af et par uger. Den giver angiveligt en kort frist til at fraflytte. Der er Lands
retten 50111 ankeinstans. 

7.� Vi søger, gennem indførelse af et serverbaseret netværk, at etablere det sidste niveau til in
tem kommunikation og dokumentation. Lokalerne sætter sin store begrænsning, men i for
hold til det daglige slid på de enkelte pe-ere, er der ikke rigtigt nogen anden vej. 

Med venlig hilsen 
"� n'· i l' .• 1'I~ ......:,;;U,4 -'/YiQ5-f/~ 

Kalle Birck-Madsen� 
Gaderummel-Regnbuen� 

C:·\DOClIITI<?I1!S und Setlmgs\Adl/llnlstrcllor.REGNBUENTREWokumenlerI,Arkrv\A-GADERC'\GADERUM\GeneralforsamltnR J003 Gaderum 
Regnbue\Købel7havl1s Kommune Tilbagemeld;ng 7/u'?; 2003.doc 
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Københavns Kommune 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen� 
Kontoret for børnefamilier med særlige behov� 
Bernstorffsgade 17, l.� 
1592 København V� 

J.nr.: 03-410-13908/2 Sagsbehandler: Aleksander Pilgaard Dato 4. juli 2003 

Den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen - Deres j.nr. 2.8.2.01

001/00 

Ved brev af 21. juni 2003 har Kalle Birck-Madsen anmodet Civilretsdirektoratet� 

om at vurdere, hvorvidt Den selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen er en� 

fond i fondslovens forstand.� 

Fondsloven indeholder ikke en definition af begrebet "fond", men fondslovene� 

bygger på de retningslinier, der er opstillet i fondsudvalgets betænkning nr. 970� 

om fonde.� 

På grundlag af fondsudvalgets undersøgelser fremhæves det i betænkningen side� 

43, at en fond navnlig har følgende karakteristika:� 

- En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.� 

- Et eller flere bestemte formål.� 

- Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse.� 

- Fonden kan som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, det vil sige,� 

at den er et selvstændigt retssubjekt. 

- Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til 

fondens formue, hvilket viI'sige, at ejendomsretten til fondens formue 

tilkommer fonden som sådan. 

T 
Æbeløgade I Telefon 33 92 33 02 (10.00 - 14.30) E-post: civildir@civildir.dk 
2100 København ø. Telefux 39 27 1889 http://www.civildir.dk 

mailto:civildir@civildir.dk
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Det fremgår af udkastet til vedtægten for institutionen, at institutionens formål 

er at etablere og drive et værested (socialpsykologisk fristed) med en bo- og 

rådgivningsfunktion for socialt udstødte unge mellem 18 og 30 år med tydelige 

personlige og sociale vanskeligheder. Det fremgår endvidere, at institutionen 

ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der udpeges af Københavns Kommune. 

Herud over fremgår det af udkastet, at institutionens formue ved stiftelsen udgør 

O kr. 

Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at der ikke er tale om en fond i fonds

lovens forstand. 

Vi har herved lagt vægt på, at institutionen efter udkastet ikke stiftes med en 

formue. 

Vi skal i den anledning gøre opmærksom på fondslovens § 8, stk. l. Efter denne 

bestemmelse skal en fond ved stiftelsen have en kapital på over 250.000 kr. 

Kapitalkravet i § 8 gælder ikke, såfremt Civilretsdirektoratet meddeler dispensa

tion i medfør af § 8, stk. 2, i fondsloven, eller såfremt institutionen er undtaget 

fra fondsloven efter § l, stk. 2, nr. 6 eller 7. 

Institutioner, der ikke er undtaget efter fondslovens § l, stk. 2, nr. 6 eller nr. 7, 

vil eventuelt kunne undtages efter konkret ansøgning til Civilretsdirektoratet, jf. 

§ l, stk. 3, i fondsloven. 

De almindelige fondsretlige grundsætninger vil dog fortsat være gældende for in-. 

stitutioner, der er undtaget fra fondsloven. Dette indebærer blandt andet, at en 

fond ikke kan stiftes med en kapital på O kr. 

Der eksisterer ikke nogen fast praksis for hvilken kapitalstørrelse, der må anses 

for rimelig for fonde, der er eller bliver undtaget fra fondsloven. Dette afhænger 

af en konkret vurdering af kapitalens størrelse i forhold til formålet. I de tilfæl

de, hvor Civilretsdirektoratet har skullet tage stilling til fonde undtaget efter § l, 

stk. 2, nr. 6 eller 7, eller har behandlet en ansøgning om undtagelse fra fondslo

ven efter § l, stk. 3, har direktoratet dog i en række tilfælde ikke haft bemærk

ninger til en kapital på 10-12.000 kr. 

;'QDMA\CAPTIAlcaptialsjOJ\D0K25237 
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Det bemærkes, at vi ikke har taget stilling til, om institutionen kan undtages fra 

fondsloven efter fondslovens § I, stk. 3. 

Kopi af dette brev er sendt tillnitiativgruppen Gaderummet og Rådgivnings

gruppen Regnbuen. 

De bestemmelser, der er henvist til ovenfor, findes i: lov om fonde og visse for

eninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af Il. august 1992 med senere ændringer. 

Med venlig hilsen 

Civilretsdirektoratet 

Ditte Marie Nørgård 

;;ODMA\CAPnA\eø.ptiB\~jOJ\DOK25237 
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GENPART TIL: 

Initiati vgruppen Gaderummet 

og Rådgivningsgruppen Regnbuen 

Nørrebrogade 56, Baghuset 4. & 5. sal, 

2200 København N 

Att.: Kalle B. Madsen 

"ODMA\CAPTlA\Cllptia\yjOl\DOK252J7 



Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen c

* .A. *...... 
M! 

Foreningen" Initiativgmppen Gademmmet" ~ 
Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5. sal 
2200 København NV. 

Dato: 03.07.2003 J.nr.: 2.1.3.20-001103 

Godkendelse af regnskab 2002 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ved IO. kontor har nu gen
nemgået det indsendte regnskab for 2002. 

Regnskabet er revideret efter de gældende regler og regnskabet er her
med godkendt i forhold til det tilskud Familie- og Arbejdsmarkedsfor
valtningen har bevilliget Gademmmet i 2002. 

:?~dt~t~ 
Eva Kjørtioltsen 

10. kontor 
Kontoret for børnefamilier 
med særlige behov 

Bernstorffsgade 17, 1 
1592 København V 

Telefon 
33173317 

Direkte telefon 
3317 3378 

Telefax 
33173640 

E-mali 
Eva.Kjoertsholtsen@faf.kk.dk 
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Gaderummet 

Fra: "Bjørn Christensen" <be@kon-komdk> 
Til: "kalle Birek-madsen (E-mail)..<soepsyk@post6.tele.dk> 
Sendt: 1.juli 200313:10 
Vedhæft: arbejdsbudget3.doe 
Emne: budget 

Hej Kalle 

Jeg har udarbejdet vedlagte forslag til rev. budget til Københavns kommune 
på bagggrund af det fremsendte regnskabsmateriale, baseret på de faktiske 
lønudgifter for maj måned og regnskabsoversigten pr. 7.6. som dækker 
perioden 1.1.-31.5.03. 

Hvis jeg ikke hører fra dig inden kl. 14.00 fremsender jeg mit forslag til 
kommunen. Mil forslag vil indebære at jeg aktuelt vil anvise kr. 50.000 til 
dækning af uforudsete udgifter i perioden 1.1.-31.5. 

Jeg kan se ud af rfegnskabsoversigten at jeres driftsudgfiter, exe!. husleje 
og vanne, for perioden 1.1.-31.5. er på ca. 225.000 kr. mod et tilskud på 
kr. 115.000, og en egen indtægt på ca. kr. 50.000. Et merforbrug på ca. 
60.000 kr. 

På lønudgiften har i haft et samlet forbrug på ca. kr. 423.6 når lønrefusion 
er fratrukket. Budgettet gav jer kr. 315.000 for de første fem måneder. 
Udgiften til feriepenge er ca. 46.600 kr. + et merforbrug (afløser) i 
februar på ca. 24.000, og det ender med et merforbrug på ca. kr. 38.000. 

Derudover er der en udgift til rådgivningen på kr. 10.500 og en udgift på 
konto 2026 Københavns kommune på ca. 13.000, hvor der var budgetteret med en 
indtægt! 

Har I anvendt midler Ira Socialministeriets tilskud i år til dækning af det 
samlede merforbrug på ca. 120.000 kr. 

<<arbejdsbudget3 .doc>> 
Med venlig hilsen 

Bjørn Christensen 

Konsulentkompagniet ApS 
Højvangen 13 
3060 Espergærde 

Tlf. 49 70 45 55 
Fax 49 70 45 35 

01-07-2003� 
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Gaderummet 

Fra: "Bjørn Christensen" <bc@kon-kom.dk>� 
Til: "'kalle Birck-madsen (E-mail) ..·<socpsyk@post6.tele.dk>� 
Sendt: 1. juli 2003 13:47� 
Vedhæft: arbejdsbudget3.doc� 
Emne: RE: budget� 

Hej kalle 

du fik et forkert budget - beklager 

<<arbejdsbudget3 .doe>> 

Med venlig hilsen 

Bjørn Christensen 

Konsulentkompagniet ApS 
Højvangen 13 
3060 Espergærde 

Tlf. 49 70 45 55 
Fax 497045 35 

E-mail: b~@kQnclj)m~J 

> -----Original Message----
> From: Bjørn Christensen 
> Sent: l. juli 2003 13:J I 
> To: kalle Birck-madsen (E-mail) 
> Subjeel: budget 
> 
> Hej Kalle 
> 
> Jeg har udarbejdet vedlagte forslag til rev. budget til Københavns kommune 
> på bagggrund af det fremsendte regnskabsmateriale, baseret på de faktiske 
> lønudgifter for maj måned og regnskabsoversigten pr. 7.6. som dækker 
> perioden 1.1.-31.5.03. 
> 
> Hvis jeg ikke hører fra dig inden kL 14.00 fremsender jeg mit forslag til 
> kommunen. Mit forslag vil indebære at jeg aktuelt vil anvise kr. 50.000 
> til dækning af uforudsete udgifter i perioden 1.1.-31.5. 
> 
> Jeg kan se ud af rfegnskabsoversigten at jeres driftsudgfiter, exeL 
> husleje og varme, for perioden 1.1.-31.5. erpå ca. 225.000 kr. mod et 
> tilskud på kr. 115.000, og en egen indtægt på ca. kr. 50.000. Et 
> merforbrug på ca. 60.000 kr. 
> 
> På lønudgiften har i haft et samlet forbrug på ca. kr. 423.6 når 
> lønrefusion er fratrukket. Budgettet gav jer kr. 315.000 for de første fem 
> måneder. Udgiften til feriepenge er ca. 46.600 kr. + et merforbrug 
> (afløser) i februar på ca. 24.000, og det ender med et merforbrug på ca. 
> kr. 38.000. 
> 

01-07-2003 
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> Derudover er der en udgift til rådgivningen på kr. 10.500 og en udgift på 
> konto 2026 Københavns kommune på ca. 13.000, hvor der var budgetteret med 
> en indtægt! 
> 
> Har I anvendt midler fra Socialministeriets tilskud i år til dækning af 
> det samledc merforbrug på ca. 120.000 kr. 
> 
> «File: arbejdsbudget3.doc» 
> Med venlig hilsen 
> 
> Bjørn Christensen 
> 
> Konsulentkompagniet ApS 
> Højvangen 13 
> 3060 Espergærde 
> 
> Tlf. 49 70 45 55 
> Fax 49 70 45 35 
> 
> E-mail: !1c@kop-.kQID.dk 
> 

01-07-2003� 

mailto:1c@kop-.kQID.dk


CivilRetsDirektoratet ~
 -§
Københavns Kommune 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
Kontoret for børnefamilier med særlige behov 
Bernstorffsgade 17, l. 
1592 København V 

J.nr.: 03-410-13908/2 Sagsbehandler: Aleksander Pilgaard Dato 4. juli 2003 

Den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen - Deres j.nr. 2.8.2.01

001/00 

Ved brev af 21. juni 2003 har Kalle Birck-Madsen anmodet Civilretsdirektoratet� 

om at vurdere, hvorvidt Den selvejende Institution Gaderummet-Regnbuen er en� 

fond i fondslovens forstand.� 

Fondsloven indeholder ikke en definition af begrebet "fond", men fondslovene� 

bygger på de retningslinier, der er opstillet i fondsudvalgets betænkning nr. 970� 

om fonde.� 

På grundlag af fondsudvalgets undersøgelser fremhæves det i betænkningen side� 

43, at en fond navnlig har følgende karakteristika:� 

- En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.� 

- Et eller flere bestemte formål.� 

- Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse.� 

- Fonden kan som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, det vil sige,� 

at den er et selvstændigt retssubjekt. 

- Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til 

fondens formue, hvilket vilsige, at ejendomsretten til fondens formue 

tilkommer fonden som sådan. 

Æbeløgade l Telefon 33 92 33 02 (10.00 - 14.30) E-post: civildir@civildir.dk 
2100 København ø. Telefax 39 27 18 89 http://www.civildir.dk 

mailto:civildir@civildir.dk
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Det fremgår af udkastet til vedtægten for institutionen, at institutionens formål 

er at etablere Og drive et værested (socialpsykologisk fristed) med en bo-og 

rådgivningsfunktion for socialt udstødte unge mellem 18 og 30 år med tydelige 

personlige og sociale vanskeligheder. Det fremgår endvidere, at institutionen 

ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der udpeges af Københavns Kommune. 

Herud over fremgår det af udkastet, at institutionens formue ved stiftelsen udgør 
O kr. 

Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at der ikke er tale om en fond i fonds

lovens forstand. 

Vi har herved lagt vægt på, at institutionen efter udkastet ikke stiftes med en 

formue. 

Vi skal i den anledning gøre opmærksom på fondslovens § 8, stk. l. Efter denne 

bestemmelse skal en fond ved stiftelsen have en kapital på over 250.000 kr. 

Kapitalkravet i § 8 gælder ikke, såfremt Civilretsdirektoratet meddeler dispensa

tion i medfør af § 8, stk. 2, i fondsloven, eller såfremt institutionen er undtaget 

fra fondsloven efter § I, stk. 2, nr. 6 eller 7. 

Institutioner, der ikke er undtaget efter fondslovens § I, stk. 2, nr. 6 eller nr. 7, 

vil eventuelt kunne undtages efter konkret ansøgning til Civilretsdirektoratet, jf. 

§ l, stk. 3, i fondsloven. 

De almindelige fondsretlige grundsætninger vil dog fortsat være gældende for in

stitutioner, der er undtaget fra fondsloven. Dette indebærer blandt andet, at en 

fond ikke kan stiftes med en kapital på O kr. 

Der eksisterer ikke nogen fast praksis for hvilken kapitalstørrelse, der må anses 

for rimelig for fonde, der er eller bliver undtaget fra fondsloven. Dette afhænger 

af en konkret vurdering af kapitalens størrelse i forhold til formålet. I de tilfæl

de, hvor Civilretsdirektoratet har skullet tage stilling til fonde undtaget efter § L, 

stk. 2, nr. 6 eller 7, eller har behandlet en ansøgning om undtagelse fra fondslo

ven efter § I, stk. 3, har direktoratet dog i en række tilfælde ikke haft bemærk

ninger til en kapital på 10-12.000 kr. 

::ODMA.\CAPTIA\eapti~\sJOJIDOK2S2)1 
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Det bemærkes, at vi ikke har taget stilling til, om institutionen kan undtages fra 

fondsloven efter fondslovens § l, stk. 3. 

Kopi af dette brev er sendt tilInitiativgruppen Gaderummet og Rådgivnings

gruppen Regnbuen. 

De bestemmelser, der er henvist til ovenfor, findes i: lov om fonde og visse for

eninger, jf.lovbekendtgørelse nr. 698 af l l. august 1992 med senere ændringer. 

Med venlig hilsen 

Civilretsdirektoratet 

Ditte Marie Nørgård 

::COMA\CAFTIA\(;aptia\,j03\D0K15237 
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GENPART TIL: 
Initiativgruppen Gaderummet 

og Rådgivningsgruppen Regnbuen 

Nørrebrogade 56, Baghuset 4. & 5. sal, 

2200 København N 

Att.: Kalle B. Madsen 

-, 
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Københavns Byret 

Udskrift af dombogen 

DOM 

Afsagt den 20. juni 2003 i sag m. BS 6C-13909/2002: 

Erik Vestergaard-Jensen� 
Otto Ruds Gade 10� 
8200 Århus N� 
mod� 
Kalle Birck-Madsen� 
Bogtryld,ervej 25, suh.� 

)

2400 København NV� 
og� 
Initiativgruppen v/Kalle Birck-Madsen .� 
Gaderummet� 
Nønebrogade 56, Baghuset, 4. sal� 
2200 København N� 

Under denne boligretssag, der er behandlet under medvirken afIægdomme
re, har sagsøgeren, Erik Vestergam'd-Jensen nedlagt påstand om, at de sag
søgte, Kalle Birch-Madsen og Initiativgruppen v/ Kalle Birch-Madsen, til
pligtes at anerkende, at sagsøgers ophævelse,- senest den 14. august 2001 
aflejemålet Nønebrogade 56, baghnset, 4. og 5. sal, 2200 København N., er 
lovlig og gyldig og tilpligtes i konsekvens heraf at fraflytte straks, samt at 
betale leje kr. 9.274,19 pr.. måned, forhøjet med 3% hvert år, første gm1g den 
1.10.2002, alt fra lejemålets fraflytning og 3 hele måneder frem. 

De sagsøgte har overfor sagsøgerens påstand, 1. led, nedlagt påstand om fri
findelse, og overfor sagsøgerens påstand, 2. led, påstået frifindelse mod be
taling afler. 8.000 pr. måned, subsidiært et af retten fastsat større beløb men 
mindre end kr. 9.274,19, første gang den 1. oktober 2002. 

Dommen er i medfør af retsplejelovens § 366 a, stk. 2, affattet uden fuld
stændig sagsfremstilling. 

Der er under sagen afgivet partsforklaring af Kalle Birch-Madsen og vidne
forklaring af Katrine Harnmerich, Joakim Kofod, Claus Schmidt, Birgit EI
møe, Carsten Elmøe, Bjarne Johnsen, Maria Tanil, Søren Hundborg, Ole 
Hansen, Anne Alstrup Avnby og Petcr Voigt. 

Kalle Birch-Madsen har forklaret, at han er uddam1e.t psykolog og datalog. 
Han tog sammen med en anden initiativ til oprettels6 af Gaderurnmet, hvis 
målgruppe primært er marginaliserede unge med behov for psykologisk bi-
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stand. En del afklienteme er psykotiske. Gaderummet har gennem tiden haft 
klienter fra stOlt set alJe de etablerede kommunale institutioner, og udfylder 
således en funktion, som det etablerede system ikke har. Gaderummets op
gave er ikke at løse et boligproblem, men et behandlingsmæssigt problem. 
Sagsøgte opfatter bestemmelsen i lejekontraktens § Il således, at lejemålet 
godt må anvendes til ophold i kortere elJer længere tid, hvis dette er et led i 
Gaderummets behandling af den pågældende unge. Klienterne har boet i Ga
derummet i perioder, der tidsmæssigt strækker sig fra nogle få uger til flere 
år. De unge, der kan nøjes med Gaderummet som et egentligt værested, har 
typisk en anden bopæl, men der er dog også en gruppe, der er boligløse. I 
forbindelse med lejemålets indgåelse blev Peter Voigt gjort bekendt med 
Gaderummets vedtægter og med, at lokalenIe skulle benyttes i alle døgnets 
24 timer, ligesom han blev gjort bekendt med, at det skulJe benyttes til over
natning. Gaderummet overtog lokalerne fra "Sjakket", der siden 1993 havde 
anvendt lejemålet til samme fonnål som Gaderummet. Bydelsrådets politi
kere forsøgte at løse problemerne med genhusning af BZ'erne ved at henvi
se til Gademmmet. Efter rømningen a[ det besatte hus i Ahomsgade steg an
tallet af ovemattende beboere i Gaderummet fra 5-6 personer pr. nat til ca. 
40, hvilket var et stort problem. Byfomyelsesselskabet forholdt sig passiv, 
måske fordi alle var klar over, at Gaderummet ledte efter nye lokaler, hvilket 
imidlertid endnu ikke er lykkedes. Sagsøgeren har været i ejendommen, vist 
nok 2 gange, hvor han også besigtigec!e hanebåndsloftet. Sagsøgte har for
ståelse for de øvrige beboeres klager, selvom han opfatter en del af klageme 
som ubegrundede. Hver gang der har været problemer, er det Gaderummets 
beboere, der har fået skylden, hvilket har været med til at optrappe konflik
teme. Problemet med beboemes hunde er tøs t for flere år siden og pOlten har 
ikke virket l årevis, hvilket ikke skyldes Gaderummets beboere. Der har på 

J tidspunkter været begået hærværk af Gaderummets beboere, hvilket sagsøg
\~ te har forsøgt at løse ved at lade de pågældende udbedre skaderne selv. Der 

har også været en de11ann, som har generet de beboere, hvis lejlighed ligger 
over porten. Der har ikke i de seneste 2 år været afuoldt fester, og sagsøgte 
har ildee siden 1999 fået hverken skriftlige elJer mundtlige klager. Branden i 
april 2003 opstod en fredag nat kJ. ca. 3. En person, der ovemattede på hane
båndsloftet blev forbrændt på ryggen, fordi han pga. fuldskab ikke var i 
stand til at kravle væk. Årsagen til branden er ikke opklaret. Sagsøgte ophol
der sig ikke i Gaderummets lokaler om natten, hvor beboerne skal klare sig 
selv. Der er mest aktivitet i lokaleme om natten, idet mange afbeboeme har 
en omvendt døgnrytme. Indtil 5. salen er blevet udbedret sover beboeme på 
4. saL Sagsøgte finder ikke, at overnatning på hanebåndsloftet er optimalt, 
men for mange af beboerne er det eneste alternativ til at overnatte på gaden. 
Københavns kommune har i 2001 bevilget 4 mio. kr. årligt i 3 år til Gade
nnnmet. En del af bevillingen skal anvendes tit at finde andre faciliteter, 
hvor der kan laves en egentlig bosektion. 

Katrine Hammerich har [orklaret, at hun er uddannet sociolog og medlem af 
det nu nedlagte bydelsråd på Nørrebro. Hun var fra maj 1996 till. januar 
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2002 formand for social- og beskæftigelsesudvalget. Gaderummet hørte ikke 
under bydelsrådet, men under Københavns kommune. Kommunen bevilgede 
i 1997 ca. 30.000 kr. til Gaderummet, og på et senere tidspunkt blev der vist 
nok givet en yderligere bevilling på omkring 50.000 kr. Hun husker ikke at 
lejekontrakten, som hun aldrig har set, er blevet drøftet i bydelsrådet. I for
bindelse med genhusning af beboerne fra det besatte hus i Ahornsgade, der i 
oktober 1997 blev ryddet, er hun ikke klar over, om nogle af de unge blev 
henvist til Gaderummet. Hun har 1-2 gange, formentlig i 1996, besøgt Gade
mmmet sammen med socialudvalget. Hun var i den forbindelse oppe på 5. 
sal, hvor der var sovepladser. Selvom Gaderummet lå udenfor bydelsrådets 
juridiske kompetence forsøgte hun, via politiske kontakter i BorgetTepræ
sentationen, at skaffe en alternativ bolig. Hun er vidende om, at spørgsmålet 
om genhusning i 200 I blev drøftet i Borgerrepræsentationen, men hun ken
der ikke udfaldet af drøftelserne. 

J.Qakim Ko:fu.d har forklaret, at han er bygningsinspektør i Københavns kom
mune. Han deltog den 16. november 1999 sammen med Københavns Brand
væsen i et eftersyn af de lejede lokaler. Eftersynet skete på baggmnd af en 
henvendelse fra brandvæsenet, der var blevet opmærksom på, at der skete 
overnatning på et hanebåndsloft. Ved eftersynet konstateredes det, at der på 
loftet var etableret ca. 20 soveplader, adskilt af forhæng. Vidnet skrev heref
ter de som bilag 19 og 20 fremlagte skrivelser, der er såkaJcl~e "bløde" breve, 
der ikke indeholder noget påbud. Efter et fornyet eftersyn den 14. april 
2000, hvor forholdene på hanebåndsloftet var fuldstændig uændrede, skrev 
vidnet den 15. maj 2000 de som bilag 23 og 24 fremlagte varsler om påbud. 
Ved eftersyn den 8. september 2000 var forholdene stadig uændrede, hvor
for der ved slo'ivelser af II. september 2000 blev meddelt ejeren og lejeren 
påbud om at lovliggøre forholdene senest den ll. oktober 2000. Den l. no
vember 2000 foretog vidnet igen eftersyn, hvor forholdene var uændrede, 
hvilket han indberettede til advokat Bjarne Johnsen, ligesom der den 20. de
cember 2000 blev indgivet politianmeldelse. Herefter havde vidnet ikke me
re at gøre med sagen. 

Claus Schmidt har forklaret, at han er brandinspektør i Københavns Brand
væsen. Efter at brandvæsenet, på baggmnd af et indslag i Nyhedsmagasinet, 
var blevet opmærksom på, at der i lejligheden skete overnatning i strid med, 
hvad der på ejendommen var givet tilladelse til, foretog han, bl.a. sammen 
med Joakim Kofod, besigtigelse af forholdene den 16. november 1999. På 
ejendommens loll var der etableret 15-20 sovepladser, adskilt af lagner. Det 
virkede som små enkeltstående beboelsesafdelinger. Brandrnæssigt var dette 
helt uforsvarligt, idet loftsetagen var åben i forbindelse underetagen, lige
som der ikke var flugtveje eller redningsåbninger, der ville kunne nås af 
brandvæsenets stiger. Ved branden i april 2003, hvor 2 personer kom til ska
de, måtte nogle af lollets beboerne redde sig ud på taget. Ifølge politiet er år
sagen til branden ikke fastlagt med sikkerhed. 
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Birgit Elmøe har forklaret, at hun i 31 år har boet i ejendommens forhus. 
Det første år efter at Gaderummet var flyttet ind i baghuset, var der stille og 
roligt, men efter tømning af et BZ hus i 1998, begyndte der at blive ballade. 
Der var så megen larm i gården om natten, at det var vanskeligt for de øvri
ge beboere at sove, ligesom porten blev saboteret og ødelagt. Generne er ik
ke ophørt. Senest blev der for ca. 2 uger siden en lørdag morgen smidt 
brændt inventar ud af vinduerne på 5. sal og ned i gården. 

Carsten Elmøe har forklaret, at han og hans hustru adskillige gange i perio
den 1997-1999 skliflligt har klaget til ejendommens ejer over Gaderummet. 
Efter dette tidspunkt har de ildce klaget, da de gik ud fra, at brandmyndighe
derne havde overtaget sagen. I begyndelsen bestod problemerne i ballade i 
gården om natten, småhærværk og chikane. Omfanget af problemerne var 

'..� afhængigt af, hvor mange personer, der boede i baghuset. Nogle af Gade
rummets beboere har han set komme på stedet i flere år, mens andre kun bor 
der kortvarigt. I den seneste periode har der ikke været så mange problemer, 
dog er der blevet smidt brændt inventar ud fra vinduerne, ligesom der har 
været et overfald på en ældre muslimsk mand. De tidligere problemer med 
hWlde er nu sjældent forekommende. 

_le lohnsen har forklaret, at sagsøgeren købte ejendommen af Byfomy
elsesselskabet og at han som advokat for sagsøgeren berigtigede ejendoms
handlen, ligesom han overtog administrationen af ejendommen. Sagsøgeren, 
der ejer 3 andre ejendomme på NølTebrogade, forhandlede selv pris og vil
kår på plads. Vidnet gennemgik ejendommens lejekontrakter, men så ikke 
ejendommen førend overtagelsen. Sagsøgeren har utvivlsoml set ejendom
men, men vidnet er ild(e klar over, om han har været på hanebåndsloftet. Ga
derummet gav først anledning til klager omkring foråret eller sommeren 
2000, hvor vidnet modtog klager fra de øVlige beboere angående grafitti, en 
ødelagt port, larm, løsgående hunde etc. Byfornyelsesselskabet havde ikke 
oplyst, at der blev overnattet i lejemålet, hvilket vidnet først blev klar over, 
da han fra sagsøgeren fik videresendt Bygge- og Tek1likforvaltningens skri
velse af 15. maj 2000. Ejendommen blev købt med overtagelsesdag den I. 
november 1999, men skødet blev først amneldt til tinglysning den 21. ·marts 
2000, hvilket formentlig er årsagen til, at Bygge- og Teknikforvaltningens 
skrivelse af 17. november 1999 er sendt til Byfornyelsesselskabet. 

Maria Tanil har forklaret, at hun boede i ejendommen fra 1991 til januar 
2000 og at Gaderummet var en af årsagerne til hendes fraflytning. Der var 
altid ballade og de unge mel1l1esker, som boede i Gaderummets lokaler, 
holdt fester, smed ting ud af vinduerne, smadrede vinduer, sparkede efter de 
øvrige beboere, ligesom porten ofte blev ødelagl. Hun har overværet, at vin
duerne i baghusets trappeopgang blev sparket i stykker af en afbeboerne fra 
Gadermnmet. De fester som blev holdt, var åbne arrangementer, hvor der 
ofte over flere dage - blev holdt tek1lofest. Hun husker ikke at have skrevet 
andre klager end den som bilag IO fremlagte skrivelse af 15. jllili 1999. 
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Søren Hundborg har forklaret, at han indtil 2000 var ansat som advokat i 
Byfornyelsesselskabet. Han var ikke med til at udarbejde lejekontrakten 
med Gaderummet, men har skrevet de som bilag 7 og II fremlagte skrivel
ser til sagsøgte, efter at der fra de andre beboere var klaget over problemer 
med Gaderummets brugere. I perioden mellem de to skrivelser var der kon
takt til Kalle Birch-Madsen, men han husker ikke, om der var andre aktivite
ter. På et tidspunkt, vist nok kort forinden overdragelsen i november 1999, 
blev han via lokalavisen bekendt med, at lejemålet blev anvendt til overnat
ning, hvilket var helt uacceptabelt og i strid med lejeaftalen. Det er helt ude
lukket, at Byfomyelsesselskabet på noget tidspunkt har accepteret, at der 
blev ovemattet i lejemålet. Han har intet kendskab til den korrespondance 
der viser, at problemet havde været oppe i 1996-97. 

Ole Hansen har forklaret, at han var ansat i Byfornyelsesselskabet fra august 
1998 til maj 200 l. Efter at Søren Hundborg var fratrådt sin stilling, blev vid
net anmodet om at besvare advokat Bjarne Johnsens skrivelse af20. decem
ber 2000, hvilket er det eneste, som han har haft at gøre med sagen. Inden 
han skrev den som bilag 37 fremlagte skrivelse, talte han med Svend Chri
stian Andersen, der var jurist i Byfornyelsesselskabet, og som kunne oplyse, 
at Byfornyelsesselskabet aldrig i noget tilfælde havde givet tilladelse til be
boelse i et erhvervslejemål. 

Anne Alstrup Avnby har forklaret, at hun har boet i ejendommen siden 
1996. Efter at hun i længere tid havde observeret, at lejemålet blev anvendt 
til permanent beboelse, hvilket medførte larm fra lejligheden om natten, 
skrev hun i 1999 de som bilag 9 og 13 fremlagte klager til Byfornyelsessels
kabet. I sommerperioden var der fest stOli set hver nat og der var problemer 
med hunde, som blev sendt ned i gården uden at ejeren var med. Nogle af 
problemerne, især affaldsproblemerne og de mange fester, er efterfølgende 
aftaget. Der er dog stadig megen larm i gården, og der råbes om natten til 
stor gene for de øvrige beboere. For 3-4 uger siden var der slagsmål i gården 
mellem personer fra Gaderummet og personer fra Islamic Center, der også 
har lokaler i ejendommen. Hun var hjemme den nat, hvor der udbrød brand, 
men er efterhånden blevet så immun overfor natlig larm, at hun intet opda
gede før næste dag, hvilket har gjort hende meget utryg. 

Peter Voigt har forklaret, at han var ansat i Byfornyelsesselskabet fra 1980
2000, hvor han bl.a. varetog ejendomsadministrationen. Han deltog i for
handlingerne med sagsøgte i forbindelse med lejemålets indgåelse og sene
re. Lejekontrakten er konciperet af vidnet. Han husker ikke at have set ved
tægterne for Gaderummet. Formuleringen af kontral<tens § 11 pkt. 4. gik 
igen i en del afByfornyelsesselskabets erhvervslejekontrakter og blev med
taget for at præcisere, at beboelse ikke var tilladt. Måske er formuleringen 
ikke helt præcis, men efter § 2 sammenholdt med § II er det helt tydeligt, at 
udlejningen skete til erhvervsformål og ikke til beboelse. Efter at have mod-
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taget klager fra beboeme i ej endommens forhus, skrev han den som bilag 3 
fremlagte skrivelse for at tydeliggøre, at overnatning ikke var tilladt. Så vidt 
han erindrer, overtog Gaderummet lejemålet efter "Sjakket". Han husker ik
ke, om der havde været beboerklager over "Sjaid(et". Byfomyelsesselskabet 
førte ild(e noget særligt tilsyn med lejemålet. Vidnet har på et tidspunkt be
sigtiget lejemålet uden at konstatere, at der blev overnattet. Han undersøgte 
ikke nærmere vedrørende den påståede overnatning, idet der ikke var res
sourcer til at opsøge problemer af den art. Forkeii anvendelse af et lejemål 
er bevismæssigt meget svæii at godtgøre, hvilket er almindeligt kendt inden
for ejendomsadministration. Byfornyelsesselskabet var klar over, at lokaler
ne blev anvendt sent om aftenen eller natten, men var ikke klar over, at der 
var tale om beboelse. Medmindre der kom en henvendelse fra en offentlig 
myndighed vedrørende egentlige ulovligheder, ville der næppe blive reage

ret. 

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort følgende anbringender gæl
dende, jf. påstandsdokument af 15. april 2003: 

at lejemålet er et erhvervslejemål, 

at det lejede ikke uden udlejers sIa-iftlige samtykke må benyttes til andet 
end gruppeaidiviteter, foredragsvirksomhed, kontor og lignende, 

at hverken den daværende eller nuværende udlejer har accepteret en 
ændret anvendelse af lokaieme, 

at lejemålet derfor er omfattet af erhvervslejeloven, 

at hverken den daværende eller nuværende udlejer ved passivitet har ac
cepteret en ændret anvendelse af lokalerne, 

at� de sagsøgte benytter lejemålet til andet end aftalt, og trods sagsøgers 
påmindelser ikke er ophørt hermed, 

at� de sagsøgte i nattetimerne overlader brugen af det lejede til et for sag
søger ukendt antal personer, 

at� såvel den daværende som den nuværende udlejer har reageret overfor 
de sagsøgte mod den ulovlige, og mod lejekontrakten stridende, indret
ning af overnatningsfaciliteterne på lejemålets spidsloft, 

at� det udtrykkeligt fremgår aflejekontrakien at lejer er forpligtet til at op
fylde ethvert kraveller påbud fra offentlige myndigheder angående det 
lejedes indretning og benyttelse, indenfor de frister, SOlD fastsættes af 
samme myndighed, 
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at� overtrædelse af gældende lov jf. lejekontrakten anses for misligholdelse 
af lejeaftalen og berettiger udlejer til at opsige/ophæve lejeaftalen, 

at� det i lejekontrakten udtrykkeligt er anført, at lokalerne ikke må anvend
es til beboelse, natligt ophold eller uvedkommende ophold i dagtimer
ne, som ikke har forbindelse med det formål, hvortil lokalerne er lejet, 

at� nævnte bestemmelse er et ubetinget forbud mod overnatning i lejemå
let, 

at� de sagsøgte ved lejekontraktens indgåelse ikke havde forventninger om 
at kunne anvende lejemålet til beboelsesfonnål, 

at� de sagsøgte den 10. august 1997, jf. bilag 4, bekræftede at lejemålet ik
ke blev anvendt som herberg, hvilket også ville ligge udenfor de sag
søgtes formål, 

at� Byfornyelsesselskabet først i oktober 1999, blev bekendt med at leje
målet anvendtes til overnatning, hvorefter Byfornyelsesselskabet op
hævede lejemålet, 

at� Københavns Brandvæsen, og 2. bygningsinspektorat, g~ntagne gange 
har konstateret at lejemålet anvendes tilovernatningsformål, 

at� Bygningsinspektoratets påbud er en gyldig ophævelsesgrund da sagsøg
er ild,e har andre muligheder for at efterkomme bygningsmyndigheder
nes lovlige påbud, 

at� fonnuleringen af lejekontrakten og parternes aftaler og hændelsesfor
løbet i øvdgt principielt er uden betydning, da lejemålet nødvendigvis 
må ophæves for at sagsøger kan efterkomme bygningsmyndighedernes 
påbud, idet de sagsøgte fOlisætter den ulovlige anvendelse af lokalerne, 

at� de sagsøgte trods sagsøgers og bygningsmyndighedernes lovlige påkrav 
fortsætter den ulovlige anvendelse af lokalerne, 

at� sagsøger på grund af de sagsøgtes ulovlige anvendelse af lokalerne risi
kerer strafferetlig forfølgning, 

at� de sagsøgte er ansvarlige for at lejemålets brugere/ gæster gentagne 
gange og trods sagsøgers påmindelser har tilsidesat god skik og orden i 
ejendommen, ved stærk støjende adfærd, ved at være til ulempe for de 
øvrige beboere, samt ved at brugerne/ gæsternes adfærd medfører gener 
for de øvdge beboere, som generel utryghed og forråelse af ejendom
mens miljø, 
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----, 

at� de sagsøgte misligholder deres forpligtelser overfor sagsøger, således at 
en ophævelse af lejemålet er nødvendiggjort, 

at� de sagsøgtes ulovlige anvendelse aflejemålet, og gentagne tilsidesæt
telser afpligteme til at udvise god skik og orden i ejendommen, er væ
sentlige misligholdelser aflejeforholdet, der hver for sig berettiger sag
søger til at ophæve lejemålet. 

Såfremt Boligretten måtte finde at lejemålet ikke er omfattet af erhvervsleje
loven gør sagsøger gældende: 

at� ophævelsen af lejemålet er berettiget jf. lejelovens § 93 af de oven
nævnte grunde, idet der i det hele henvises til dc ovenfor nedlagte prin
cipale. 

Særligt til støtte for den sidste del af påstanden, der vedrører betaling af leje 
kr. 9.274,19 pr. måned, forhøjet med 3% hvert år, første gang den 1. oktober 
2002, alt fra lejemålets fraflytning og 3 hele måneder frem, gør sagsøger 
gældende: 

at� sagsøgte er forpligtet til at betale afiallleje, jf. lejekontraktens § 11 pkt. 
7 (bilag 1) sålænge sagsøgte - retmæssigt som uretmæssigt - bebor leje
målet, 

at� den i lejekontrakten (bilag I, 1) anførte proeentregulering ikke er ugyl
dig, 

at� sagsøgtes indsigelse i svarskrift af8. november 2001, side 2, næstsidste 
afsnit (bilag II), savner mening - også når henses til de af sagsøgte 
fremlagte bilag II,A - II,J. 

De sagsøgte har til støtte for deres påstande gjOli følgende anbringender 
gældende, jf påstandsdokument af 15. april20OJ, som tilrettet tmder doms
forhandlingen: 

at� det bestrides, at der foreligger overtrædelse af husorden vedrørende le
jemålet, som kan tilregnes de sagsøgte eller deres husstand, 

at� de sagsøgte ikke kan være ansvarlige overfor eventuelle gæsters hand
linger og slet ikke på et rent objektivt grundlag, 

at� de påståede overtrædelser af husordenen er udokumenteret, 

at� der ikke forud for ophævelsen af lejemålet er givet en relevant påmin
delse, der i tidsmæssig sammenhæng er afgivet kort før ophævelsen, 
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at den faktiske benyttelse af lejemålet har været kendt af udlejer siden i 
hvert fald august måned 1997, 

at udlejer har undladt at besvare advokat Bjarke Madsens skrivelser af 
15. august 1997 og IO. oktober 1997 og har undladt at følge op på op
hævelse af lejemålet ved skrivelse af29. november 2000, 

at sagsøger hæfter for tidligere udlejers handlinger og undladelser over
for de sagsøgte, idet sagsøger indtræder i tidligere udlejers retsstilling 
i forhold til de sagsøgte, 

at sagsøger som følge af sin og tidligere udlejers passivitet og ved deres 
viden om lejemålets faktiske benyttelse, stiltiende må anses for at ac
ceptere, at lejemålet kan anvendes i overensstemmelse med den faktis
ke benyttelse, 

at der i sagen alene er tale om en tvist imellem sagsøger og de sagsøgte, 
idet sagsøgers forhold til 3. mand er sagsøgte uvedkommende og 

at den i lejekontrakten anførte procentregulereing afhuslejen er ugyldig, 
idet \ejereguleringen foretages i forhold til den før regulering gælden
de leje og ikke i forhold til den oprindelige leje. 

Parteme har under proceduren uddybet deres anbringender. 

Buligreltens bemærkninger: 

Efter sagsøgte Kalle Birch-Madsens forklaring lægges det ved sagens afgø
relse til grund, at hanebåndsloftet på 5. sal, siden lejemålets overtagelse i 
1996, har været anvendt til overnatning for et varierende antal personer, og 
at denne benyttelse først ophørte, efter at der i april 2003 var udbrudt brand 
på hanebåndsloftet. 

Boligretten finder, at de sagsøgtes undladelse af at efterkomme det af kom
munen meddelte påbud om at ophøre med den ulovlige benyttelse, er en væ
sentlig misligholdelse af forpligtelserne i henhold til lejekontrakten. Da und
ladelsen af at efterkomme påbudet om lovliggørelse har medført alvorlig fa
re for ejendommen og dens beboere, har det - også af hensyn til sagsøgerens 
mulighed for at opfYlde påbudet og del1Iled undgå strafansvar - været på
krævet, at de sagsøgte blev fjernet fra lejemålet i ejendommen. Boligretten 
finder således, at sagsøgerens ophævelse aflejemålet den 14. august 2001 
under henvisning til erhvervslejelovens § 69, stk. 1, ill. IO (nuværende ill. 
\ \) har været lovlig. 

Boligretten finder det herefter ufornødent at tage stilling til, om sagsøgeren 
ved stiltiende accept, passivitet eller af andre grunde har fortabt adgangen til 
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til1ige at ophæve lejeaftalen i medfør af erhvervslejelovens § 69, stle. I, nr. 
2,6 og 7. 

For så vidt angår den i lejekontrakten anførte procentregulering af huslejens 
støneIse, kUlU1e parterne efter § 9, stk. 4, i den dagældende erhvervslejere
guleringslov gyldigt aftale, at lejen skul1e reguleres efter særlige regule
ringsklausuler. Da lejekontrakten, i overensstemmelse med § 9, stk. 4, inde
holder et regneeksempel, der viser lejens størrelse i hvert af årene i en l2-års 
periode, og da der intet har været til hinder for i et erhvervslejemål at aftale 
en procentregulering, der tager udgangspunkt i den akkumulerede leje, tages 
også denne del af sagsøgerens påstand til følge. 

THI KENDES FOR RET 

De sagsøgte, Kane Birch Madsen og Initiativgmppen V/Katie Birch-Mad
sen, tilpligtes at anerkende, at sagsøger, Erik Vestergård-Jensens, ophævelse 
den 14. august 2001 aflejemålet NølTebrogade 56, baghuset, 4. og 5. sal, 
2200 København N., er lovlig og gyldig, og lilpligtes i konsekvens heraf at 
{j·aflytte lejemålet straks, samt at betale leje kr. 9.274, 19 pr. måned, forhøjet 
med 3% hvert år, første gang den I. oktober 2002, alt fra lejemålets fraflyt
ning og 3 hele måneder frem. 

Inden 14 dage skal de sagsøgte in solidum betale 15.500 kr. i sagsomkost
ninger til sagsøgeren. 

Poul Schmidt Mette Bytofte Klaus Wil1er 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 
Københ ns Byret, den 20. juni 2003. 
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Initiativgruppen Gaderummet & Rådgivningsgruppen Regnbuen TlJ. 35374735 
Nørrebrogade j6, Baghuset, 4.&j.sal E-mail: socpsyk@post6.tele.dk 

2200 København N. www.gaderummet.dk Fax. 3j37 4736 

Torsten Dinesen Skjerne 
Søgårdsvej 26 A, st. th. 
2820 Gentofte 

12. juni 2003 

Kære Torsten. 

Der er kommet vedlagte juridiske bemærkninger fra kommunen. Kan du gennemskue det, eller skal� 
jeg bede vores advokat om at kigge på det?� 
Lige så hvad angår at vedtægterne kommer til Justitsministeriet. Kan jeg eller du sende dem ind,� 
eller skal jeg bede vores advokat om det?� 
Hvis du har et hurtigt svar, kan du bare maile det til mig.� 

v~ 

MvhKalle 

C:\DocumenfS al1d Settings\Adminlstrator.REGNBUENTRElDokumenter\Arkiv\A~GADERU\GADERUMlGenerafjorsamling 2003 Gaderum 
Regnbue\Torsten Dinesen Skjeme brev angjura tlm kommune ogjustltsministenum.doc 
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Gaderummet 

Fra: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk>� 
Til: <ohiII01@hotmail.com>� 
Sendt: 16. juni 2003 15:34� 
Emne: Udkast til mail til Konsulentkompagniet sendes dd.� 

Kære Bjørn og Merete. 
I forlængelse af sidste møde, hvor I rejser problemet om "Regnbuen" som del af navnet for den selvejende 
institution, vil vi godt anmode om, at I afklarer med kommunen, eller hvor I ellers støder på det, hvad 
problemet egentlig er. 
Det er aldrig givet videre tilos, hvad problemet for nogen er. Der må selvfølgelig være et indhold i kritikken 
eller afvisningen, og det er altså ikke muligt at gætte, hvad der - af andre - refereres til, når bare navnet som 
begreb vækker betænkelighed. Det ",r heller ikke muligt for os at handle, og handle anderledes, når 
problemet eksisterer in absentia. Er der kritik af det rådgivningsmæssige, det faglige og det 
professionsmæssige, så må det selvfølgelig frem. Ellers ender det jo bare med en suspektgøreise, der 
underminerer det daglige rådgivningsarbejde, men som også er en central del af det samlede arbejde. 
Vi har ligeledes aldrig fået at vide om I nogensinde havde drøftet problemet omkring navnet med kommunen 
eller at I bare forventer at der eventuelt kunne opstå sådant et problem. Derfor vil vi gerne bede jer om et 
utvetydigt svar på alle ovenstående spørgsmål. 

Med venlig hilsen Kalle 

16-06-2003� 
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Gaderummet 

Fra: "Gaderummet" <socpsyk@post6.tele.dk> 
Til: "BCMD" <bcmd@mobilixnet.dk> 
Sendt: 12 juni 2003 20:55 
Vedhæft: Lønnet arbejdskraft og daglig fungeren 12 juni 2003.doc 
Emne: Oplægget til bestyrelsen 

Hej Bjørn. 
Jeg har kigget på tallene igen. De var nu ikke så forkerte endda. De indeholder feriepenge, atp, am osv. Jeg 
synes mu stadig, at der er en lille manko, men jeg har valgt at stole på lønprogrammet. Måske skal 
overslaget gøres op over 11 mdr. og ikke 12. Vi kan kigge på det næste gang vi ses. 
Mange hilsener Kalle 

12-06-2003� 



Notat vedr. lønnet arbejdskraft, samt daglig fungeren år 2003. 

12.juni2003 
Kbm 

Aktuelt pr. 1. ma.i 2003 er der følgende ansatte: 

Kalle, psyk. Fuld tid, pr. mdr. krJO.OOO, inkl. pension 
Henrik, psyk. Fuld tid, pr. mdr. kr.24.778, inkl. pension 
Dan, bogholder 10 timer ugentlig, pr. mdr.4.980, timeløn kr.115 
Maya, faglig sekretær IO timer ugentlig, pr. mdr. 4.980, timeløn kr.115 
Tina. faglig sekretær IO timer ugentlig, pr. mdr. 4.980, timeløn kr.l15 
Ylva, skånejob, køkken 20 timer ugentlig, Gaderummet betaler kr.I.500 pr. mdr 
Lars, Lærer, skånejob, offent.arbejde IO timer ugentlig, alt refunderes 
Alina, filosof Aktivering ophører i juni, ingen betaling fra Gaderummet. 

Følgende udvidelse foreslås etableret indenfor 2-3 måneder og året ud: 

l.� Ansættelse af op til IO psykologistuderende på omkring 10 timer ugentligt, hver enkelt knyt
tet til en eller flere administrative funktioner, til opgaveløsning i forbindelse med rådgivnin
gen og til generel ungepleje. Som arbejdsfunktion har studenterne hidtil varetaget admini
strative og teknisk-faglige opgaver, og ungepleje, samt været brobygger mellem opgaverne 
og den psykologiske rådgivning. Timelønnen har de sidste 3 år været den samme, men fore
slås forhøjes til kr.l20. Skulle der være unge på stedet, for hvem en sådan arbejdsfunktion 
kunne være relevant som udfordring, kan den unge gøres til lønnet medarbejder. 

2.� Ansættelse af kvalificeret køkkenperson med vægt på kost, ernæring, hygiejne og alment 
velbefindende, 10-15 timer ugentlig. Timeløn ud fra kvalifikationer, men omkring kr.l30. 

3.� Udvidelse afbogholderfunktionen med IO timer til 20 timer, når nødigt og med økonomisty
ring. Timeløn som for studenterrnedhjælp vi særlige arbejdsvilkår: kr.l20, og ved delvis 
økonomistyring tillæg på op til kr.l Oi timen. 

4.� Henrik/psykolog blev ansat i februar 2003. Da alt var usikkert blev Henriks stilling gjort 
tidsbegrænset og udløber med juni måned. Samtidig blev det vægtet, at Henrik som særligt 
område havde at løbe et projekt i gang: "Hverdagsproblemer set udefra - udviklingsperspek
tiver for socialt udstødte unge". Projektet har midler til rejser, og til videre psykologisk erfa
ringsarbejde, og er finansieret af Sygekassernes Helsefond. Men afgangen af socialrådgiver 
og af tidligere bogholder betød at Henrik nærmest fuldt ud måtte bruge sin tid på løsning af 
allerede opstillede opgaver. Ligeledes har lokalesituationen gjort det svært for Henrik at ud
vikle arbejdet med projektet. Henrik vil give en tilbagemelding til Sygekassernes Helsefond 
om vores situation. Midlerne gør det muligt at styrke greb om de unge, ved at kunne lave 
noget med dem, som vi ellers ikke i forvejen har midler til at arbejde med, men hvor de om
vendt heller ikke har andre steder at gå hen og få hjælp. 
Det foreslås at Henrik ansættes i en fast stilling som psykolog i Gaderummet. Det vides at 
Henrik skal på barsel i juli og august (et barn in mente, eet lille allerede), men Henrik er en 
skattet medarbejder, som vi fandt ved første forsøg. Der er behov for en stillingtagen til an· 
sættelsen og hvordan. 

5.� Aktuelt falder vores kassebeholdning mod et kritisk punkt. Det har faldet siden årsskiftet, da 
a conto beløbet fra kommunen ikke har slået til, og dette uden større udgifter til aktiviteter. 

- J -� - J 
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Udgift. 
Aktuelt er den samlede lønudgift for m1\i måned på kr.80.368 pr måned (refusion ca kr. 1300). For 
april var den på kr.93.967 (refusion kr.9.500), for marts kr. 83.644, for februar kr.98A22 og for ja
nuar kr. 77.342. Variationen skyldes tilgang af psykolog og afgang af socialrådgiver, samt afgang af 
psykologistuderende/bogholder ifin. færdiggørelse af studiet. 
Hvis forslaget følges - og alle ansættes pr.l.juni 03 - hvilket ikke er sandsynligt eller kommer til at 
ske - og er ansat året ud, så vil lønudgifterne være ca kr.l41.000 pr måned. For resten af året giver 
dette kr.987.000, og for hele år 2003: kr. lAl mil i alt. Til sammenligning er der budgetteret med 
lønudgifter på kr.2.3 mil. For hele året. 
Med ansættelserne vil flere unges behov kunne opfattes og varetages, og dette vil øge det daglige 
forbrug til aktiviteter/aktivitetsmidler, transport, nødhjælp og til fællesture, lige som køkkenet træn
ger til flere åbne dage. 

Begrundelse. 
Så længe lokalesituationen er så tilspidset og det er så uklart, hvornår der kan ske forbedringer, er� 
det nødvendigt med et mere rullende beredskab i forhold til varetagelse af de forskellige unges situ�
ation og udviklingsbehov. Ansættelse af fuldtidsmedarbejdere aktuelt kan ikke lade sig gøre pga.� 
manglen på kontorplads. Det er rigeligt presset allerede.� 
Gamle handlerutiner er med branden brudt op, og flere unge kastet tilbage til gaden/bænken, da der� 
ikke fysisk er rum til dem mere. Samtidig er der i den anden ende pres på stedet og rådgivningen af� 
nye unge med dobbeltproblem: hjemløs og i lidt akut psykisk krise, med konflikter bagude. Stedet� 
er daglig vidne til utrolige energiudladninger, men de har stadig den nødvendige rituelle distance,� 
hvor alle parter i baghovedet godt ved, at man ikke kan slå sig ud af afmagt, men samtidig kan man� 
heller ikke kan vedblivende leve med den.� 
Der er derfor behov for markant flere ressourcer i dagligdagen. Ressourcer der er lige så fleksible� 
som de unges liv kan være præget af kaos. Et sådant løft kan gøres ved at gøre de studerende til et� 
team og dermed en slags "rullende buffer" for problemopstilling, problemsætten, udvikling, formu�
lering, løsning eller videreformidling mellem de fastansattes mere specialprægede funktioner og� 
brugergruppens mere generelle udviklingsbehov.� 
Ungegruppen har sine handleprocedurer, hvor igennem de sikrer deres liv. Det gælder også ift. tak�
1ing af konflikter, slagsmål, stoffer, psykoser, omsorg og interesseudvikling. De har i den nuværen�
de situation brug for al den opbakning, der kan gives. Nødvendige og basale aktiviteter må så også� 
"gribes i flugten" ind og ud af Gaderummet.� 

Baggrund for udvidelsen, en situationsbeskrivelse.� 
Der er stabsmøde fredage i lige uger, klokken 10-12, og fagligt møde og supervision hver onsdag� 
klokken 15-17. Husmøde holdes hver søndag klokken 17, og aktiveringsmøder hver mandag klok�
ken 12.30, samt onsdag klokken 12.30. Foredragsaftenerne kører godt, typisk torsdag aften. En stu�
diekreds til videreudvikling af det faglige arbejde kan ikke komme videre, lige som videreførelsen� 
af dokumentationsarbejdet ligger i dvale, grundet lokale/pladsmanglen.� 
Ressourcerne bruges derfor på den interne sagsgang, så denne er optimal for alle de unge, som ste�
det har eller får en formel kontakt til, indadtil og udadtil, og at der sker en opfølgning på deres sam�
lede livssituation. I ret mange af sagerne er der et tæt samarbejde med sagsbehandlere. En mere� 
systematisk udarbejdet overblik over summen af sagerne må vente. Til gengæld synes det muligt� 
over sommeren at få etableret et serverbaseret netværkssystem, hvorfra dette kan implementeres.� 
Alle "ingredienserne", fra software til hardware, er anskaffet på nær licenser, og under opsætning.� 
Der kommer så et praktisk problem med ibrugtagning af det, hvis ikke vi snart finder bedre lokaler.� 
Men med dette vil vi få et optimalt internt kommunikationssystem, som vi i dag nærmest ikke har� 
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pga. sliddet på computerne. Det er et savnet kommunikationsniveau ved siden af fællesmødebogen� 
og opgavemappen.� 

Indtil branden.� 
Indtil branden var der en hus- og bogruppe, der tog sig selvstændigt af det rengøringsmæssige og� 
det praktiske i dagligdagen. Mellem IO og 20 unge. Samt en værestedsgruppe af unge, omkring 15,� 
der indgik i opgaveløsninger og i aktiviteter, i og ud af huset, med stedets forskellige andre unge,� 
det være sig ture, kultur, rekreationsophold, social kontakt, sportsaktiviteter, arbejds-, uddannelse� 
og boligsøgning.� 

Efter branden.� 
Efter branden er der en gruppe nærmest, der tager sig af det hele. Delt ud på alle. Fungerer faktisk� 
fint, megen samling på det, og en integrerende faktor for stedet. Men men men! Der er tabt en rand� 
af flere unge efter branden. Der er ikke længere fysik rum for deres behov i Gaderummet. En ufri�
villig afgang. Nogen er der stadig kontakt til, den bænk de bor på. Se også Kronikken i Nørrebro� 
Avis, 29.maj 2003.� 
Gamle unge, der er tilbage, er ret hårdt ramt af branden. Deres bo'en i fællestuen sikrer dem ikke ro� 
og pleje. Og der er behov for rekreation, at komme væk. Det foreslås at der prioriteres midler til� 
dette. Roskilde Festivalen er nævnt, og indtil videre det bedste bud. Det er også det bedste bud af� 
den grund, at mange aktuelle, men også tidligere, brugere af Gaderummet i år har fået arbej de på� 
Roskilde Festivalen, hvad mange sikkert har forsværget nogen sinde kunne ske (sikkert også Ros�
kilde Festivalen tidligere).� 
Midler til udenlandsrejser eksisterer for tiden ikke. Det er et stort savn, for netop en sådan kontekst�
forandring for de unge har store udviklingspotentialer i kølvandet, lige som det skaber en god ople�
velse. Det foreslås at søge at finde private fonde til udenlandsrejser.� 

Rådgivningen.� 
I den "anden ende" er rådgivningen blevet søgt af nye unge med dobbeltproblem: I-uemløs og akut� 
psykisk krise. Unge som allerede ved deres møde med Gaderummet er på vej videre, nu de ved at� 
branden har været der, eller de ser den lille plads, der er til alle. Det ikke at kunne tilbyde en� 
madras, i det mindste, er ikke godt. Og det vanskeliggør også rådgivningen.� 
Ved siden af dette er et større antal rådgivningsforløb, en del nye, men også flere gamle sager, der� 
er ved at slutte gennem revalideringsforløb eller arbejde. En stor del af forløbene er tidligere psykia�
trisager, hvor unge er blevet kørt ud med diagnose og medicintilbud/krav, og intet af hvad de selv� 
efterspurgte, det være sig hybel, bolig, psykologhjælp, kroppen/fysioterapi, kost, ro og inspiration� 
er blevet efterkommet. I mange tilfælde er der gået år, uden at den enkelte har kunnet hjælpe sig� 
selv med psykiatrien, eller psykiatrien hjælpe den berørte. Resultatet er blandt andet en infantilise�
ring af klienten som hjælpeløs, og dermed bekræftes diagnosen. Det har været forstemmende at� 
være vidne til de unges beretninger om deres vilkår under indlæggelser og medicinkarrierer, men� 
også befriende at se dem arbejde sig fri af det univers, som de ufrivilligt har været statist i.� 
En anden del af sagerne relaterer sig til det sociale system, retsvæsen og kriminalforsorgen. På sin� 
vis kan stedet godt gribe nogle af dobbelt-diagnoserne, men der er flere der titter gennem køkken,� 
kontor og værested, end der gribes. Nogle praktiske værkstedslokaler savnes hertil.� 
Lokalerne, deres begrænsninger og de mange nye henvendelser fra unge med dobbeltproblem, som� 
der ingen madras er til, kræver mere af rådgivningen end der umiddelbart er til rådighed af tid med� 
de nuværende ressourcer.� 

Arbejdskraft. 
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I bakspejlet er det underprioriteret at finde ny arbejdskraft ved afgang. Det er bare en sej kamp at� 
klemme noget der ligner en arbejdsplads mere ind, selv når en er nedlagt! En umiddelbar løsning,� 
der også tilgodeser en kontinuitet senere et andet sted, er øgningen af studentersiden. Dette vil også� 
tage høj de for ferier og sygdom, bedre end i dag, samt at der fra år til år er en vis udskiftning i stu�
dentergruppen ifrn. praktik og udenlandsophold. Med jævne mellemrum skal der derfor findes nye� 
medarbejdere. Men vi har også erfaret, at tidligere ansatte gerne vil tilbage efter praktikken.� 
De hidtidige erfaringer med psykologistuderende fra RUC og KUA har været yderst konstruktive.� 
Planen er at etablere studenterstillingerne over sommeren og i begyndelsen af næste semester. Vi� 
har haft stillingsopslag op på KUA, og fået en del henvendelser. Dog er de flestes kompetencer om�
kring edb for snæver. Der er derfor just sat stillingsopslag op på RUC, da vi stadig savner en med� 
udstrakt databasekvalifikationer. Der er meget i arbejdet, der tyder på, at selvom deltidsansatte� 
psykologistuderende kan være flygtig arbejdskraft, så opvejes dette af disse studerendes socialpsy�
kologiske kvalifikationsprofiler, der synes meget velegnede til at gribe og gå de unge i møde, og� 
herigennem skabe kontinuitet i arbejdet, der er så tæt på problemets kilde som muligt.� 

Psykiatrisk konsulent.� 
Når udvidelsen i retning fuldtidsstillinger i sygepleje og som handiman ikke er relevant med nærvæ�
rende lokaler, skal det nævnes, at Nørrebros gadesygeplejerske stadig kommer forbi, samt at vi for�
venter at etablere et samarbejde med Henrik Rindom som psykiatrisk konsulent.� 

Køkken, ernæring og generel velvære.� 
Ligeledes ligger der en arbejdsopgave i og omkring køkken mht. det ernæringsmæssige, krop, hygi�
ejne og generel velvære. Opgaven varetages i dag af frivillige dygtige "kokke og ild~jæle" og en� 
skånejobber, men er for omfattende til kun at være baseret herpå, lige som der ligger en selvstændig� 
opgave i at udvikle denne funktion til mere forgribende at tage vare på de unges udviklingsbehov� 
set fra et ernæringsmæssigt synspunkt. Det er også omkring køkkenet, åbent med mad eller ej, at� 
"flygtige unge" passerer os, og hvor det kan være svært at udvikle kontakten, selv ved behov for� 
hjælp.� 

Dagligdagen.� 
Det er stort udækket behov i dagtimerne for specifik ungepleje og psykologisk rådgivning, som� 
studentermedhjælpere er gode brobyggere omkring, og som de umiddelbart vil kunne træde ind i.� 
Kan studentergruppen også blive bibragt/udvikle en inerti som arbejdsgruppe, der sammen med de� 
unge og som en enhed varetager det basale administrative, tekniske og kommunikationsmæssige,� 
herunder den interne edb-kommunikation og web-arbejde, så vil man få handlerutiner til stadig pro�
blemløsning/udvikling, der er funderet i ungegruppens egne handlerutiner, som også er der hvor der� 
skal sættes af fra. Det bliver af betydning for begge parter, at den anden kan løse sin opgave i pro�
jektet. Dette er ligeledes vitalt for den stadige ajourføring og forbedringsproces af systemet, da vi�
den om det ikke kun er knyttet til isolerede enkeltpersoner (ansatte eller brugere), men til fælles� 
sociale handleprocedurer.� 

Anden bolig eller ej.� 
Serveren er sendt til opsætning. Det bliver et problem at få den placeret og implementeret rent fy�
sisk. Det foreslås derfor at der investeres i en bærbar computer, så en kontoransat altid har tilgang� 
til en pc-er, der duer, upåagtet om der er plads og om systemet virker.� 

·4· ·4· 
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Afsluttende.� 
Ovenstående forslag holder sig indenfor rammerne af budgettet. Når anden bolig falder på plads må� 
det genvurderes, hvordan fordelingen mellem fuldtidsansatte fagpersoner og deltidsansatte studenter� 
skal være.� 
Det nuværende forslag kræver i perioder meget tid fra undertegnedes side omkring det regnskabs�
mæssige, og det må overvejes hvordan nogle aktivitets/udgiftsområder kan gøres til selvstændige� 
regnskabsenheder, hvor jeg ikke deltager som mellemmand.� 

Kalle Birck-Mad~en 
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Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Til Gaderummet 
Att. Kalle Birch-Madsen og Ole Henriksen 
Nørrebrogade 56, Baghuset 4. og 5. sal 
2200 København N. 

Dato: 2. juni 2003 J.nr.: 2.8.2.01-001/00 

Vedrørende Gaedrummet som selvejende institution og relationen 
til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Vedlagt sendes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indstilling 
til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende: 

Gaderummet som selvejende institution og relationen til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, 

samt beslutningsprotokol fra møde d. 28. maj 2003 i Familie- og Ar
bejdsmarkedsudvalget til orientering. 

Det er ligeledes sendt til Konsulentkompagniet. 

Med venlig hilsen 

({:lz;-~~~;==---

Unna Madsen 

10. kontor 

Kontoret for børnefamilier med 

særlige behov 

Bernstorffsgade 17, l 

1592 København V 

Telefon 
33173317 

Direkte telefon 

33173579 

Telefax 
33 173640 

E-mail 
Unna.Madsen@faf.kk.dk 
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Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 28. maj 2003 

Sager til beslutning 

34. Gaderummet som selvejende institution og 
relationen til Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag) 

FAU 321/2003 J.nr. 321/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Gaderummet organiseres som selvejende institution med 
egen bestyrelse. 

at den selvejende institution Gaderummet organiseres i 
overensstemmelse med reglerne i fondsloven for at sikre, 
at der er tale om et selvstændigt retssubjekt. 

at Gaderummet skal søge dispensation i 
Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik på at 
opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at 
Civilretsdirektoratet for at give denne dispensation vil 
kræve, at Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn 
af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften 
overvejende er dækket af offentlige midler. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når 
Gaderummet som selvejende institution er godkendt efter 
fondslovens regler, indgår en samarbejdsaftale med 
bestyrelsen for Gaderummet. 
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at Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens § 91. 

at der omkring den fremtidige finansiering af Gaderummet 
tages forbehold for godkendelse af aftalen om 
satspuljemidlerne til indsats over for socialt udsatte. 

at Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne 
dagsorden og beslutningsprotokol til brug for en nærmere 
afklaring om den fremtidige organisering af Gaderummet. 

RESUME 

Af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 
beslutningsprotokollat fra møde den ll. december 2002 
fremgår det: 

"at Gaderummet skal etableres som en selvejende 
institution med egen bestyrelse" suppleret med, 

"- Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion 
omkring organisation og ledelse (evI. selvejende 
institution). En afklaring af hvilken institutionstype 
Gaderummet skal være fremover." 

I nedenstående indstilling opstilles forslag til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets krav til Gaderummet til brug for 
en nærmere afklaring for Konsulentkompagniet om den 
fremtidige organisering af Gaderummet. 

SAGSBESKRIVELSE 

1. Der skal være offentligt tilsyn 

Et privat tilbud er omfattet af reglerne i 
Retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og 3 om, at reglerne i 
offentlighedsloven og forvaltningsloven er gældende, hvis 
tilbuddet er et led i opfyldelsen af amtskommunens 
forpligtelse efter serviceloven. 

Da hensigten er, at Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen indgår aftale med 
Gaderummet, er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
forpligtet til at føre tilsyn med aktiviteterne jf. 
retsikkerhedslovens § 16 og § 39 

2. Organiseringen som selvejende institution: 
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En selvejende institution er et alternativ til forskellige 
selskabsformer som personlig eje, aktieselskaber, anparts
og andelsselskaber, interessentselskaber, som oftest har til 
formål at generere overskud til ejerne og formentlig også 
foreningseje. 

En selvejende institution kan være et mere eller mindre 
selvstændigt retssubjekt afhængigt af, i hvilken grad 
vedtægten er udformet med henblik herpå. 

Hvis vedtægten er udformet således, at den opfylder 
fondslovens grundbetingelser, vil den selvejende 
institution kunne anerkendes som et selvstændigt 
retssubjekt. 

Dette har betydning i relation til de mulige aftaler, 
aftaleparter, lån- og tilskudsgivere, skattemyndighederne 
og eventuelle kreditorer, som institutionen kommer i 
berøring med. Det har også væsentlig betydning for 
retsstillingen for institutionens bestyrelse. 

Hvis fondslovens betingelser er opfyldt, vil bestyrelsen for 
institutionen som udgangspunkt blive anset for at have 
handlet på vegne af den selvejende institution / fond. 

Hvis institutionen derimod ikke overholder fondslovens 
grundbetingelser til fonde, kan der være usikkerhed om 
institutionens juridiske karakter, herunder om institutionen 
er et selvstændigt retssubjekt. 

Det kan i sådanne tilfælde måske betyde, at bestyrelsen 
f.eks. ved kreditorforfølgning og skattekrav må anses for 
at have truffet beslutninger på egen regning. Bestyrelsen 
kan således risikere at komme til at hænge på regningen 
personligt, hvis institutionen ikke er et selvstændigt 
retssubjekt. 

Både for den selvejende institution, dens bestyrelse og for 
det offentlige som tilskudsgiver er det således vigtigt at 
institutionen har orden på sin organisering, således at 
institutionen bliver konstrueret som et selvstændigt 
retssubjekt. 

Det har også betydning i relation til mulighederne for at 
blive omfattet af fondsbeskatningslovens regler. Dvs. at 
fondslovgivningen løser en række skattetekniske 
problemer i.f.m. indtægter og eventuelt overskud. 
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Fondslovens grundbetingelser er, at der skal være oprettet 
en vedtægt med bestemmelse om et formål, en formue, at 
formuen aldrig kan gives tilbage til stifterne, en 
selvstændig bestyrelse og en opløsningsbestemmelse, 
herunder bestemmelse om anvendelse af formue i tilfælde 
af ophør. Herudover er der forskellige formkrav, krav om 
minimumsformue, tilsynskrav og 
dispensationsbestemmelser. 

Konklusion: 

I.� Gaderummet skal som selvejende institution være et 
selvstændigt retssubjekt 

2.� Gaderummet bør oprettes som en selvejende 
institution i overensstemmelse med fondslovens 
regler, så det sikres at Gaderummet er et selvstændigt 
retssubjekt. 

I fg. fondslovens § 8 skal der være tale om aktiver på 
mindst kr. 250.000, men Civilretsdirektoratet kan 
søges om dispensation. Der er praksis for, at der kan 
opnås godkendelse ved en kapital på kr. 10.000, hvis 
fonden i øvrigt opfylder visse betingelser. Disse 
betingelser er blandt andet, at "driften overvejende er 
dækket af offentlige midler og er undergivet tilsyn af 
det offentlige". 

Konklusion: 

3.� Gaderummet skal søge dispensation i 
Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik 
på at opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 

4.� Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal føre 
tilsyn med Gaderummet. 

3. Godkendelsesregler og tilsyn: 

I ansøgningen til Socialministeriet fremgår, at 
Gaderummet yder tilbud efter servicelovens § 88 
(aktivitets- og samværstilbud ) og § 94 (midlertidigt 
ophold i boformer for hjemløse under amtskommunen). 

I forhold til godkendelse og tilsyn af et privat botilbud 
fremgår det af Servicelovens § 94a at godkendelseskravet 
omfatter private botilbud efter servicelovens § 91 
(midlertidige ophold i kommunale bofomler som 
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aflastning, optræning, afprøvning afbomuligheder mv.) 

§94 om midlertidige ophold i boformer for hjemløse under 
amtsokommunen er ikke nævnt som godkendelsespligtigt 
omrade. Det skyldes måske, at lovgiverne ikke har 
forudset, at sådanne private botilbud kan oprettes uden en 
driftsaftale med et amt. 

Endvidere er § 94 institutioner (amtskommunale 
midlertidige boformer) underlagt div. indberetninger m.v. 
grundet statsrefusion, hvilket i sin konsekvens vil kræve et 
meget tæt tilsyn med stedet. 

§ 94 ikke må anvendes, hvis der er andre muligheder i 
lovgivningen (§ 94 er subsidiær i forhold til andre 
bestemmelser). 

Derfor bør Gaderummet organiseres efter Servicelovens § 
91 (kommunalt tilbud) fremfor § 94, og vil dermed blive 
underlagt de godkendelseskrav og den tilsynsforpligtigelse 
der ligger i § 94a jf. § 91. 

Det fremgår af aftale mellem Københavns Kommune og 
Socialministeriet omkring satspuljen, som skal godkendes 
i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003, at 
de satspuljemidler som bevilges private organisationer vil 
blive udbetalt via en driftsaftale mellem Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget og organisationen. Det 
bemærkes, at tiltrædelsen af aftalen sker under 
forudsætning af godkendelse i Borgerrepræsentationen. 

Konklusion: 

5.� Når Gaderummet er blevet en selvejende institution i 
overensstemmelse med fondslovens regler, indgår 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en 
samarbejdsaftale med Gaderummet. 

6.� Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens § 
91, og ikke som angivet i ansøgning til 
Socialministeriet § 94 

Samarbejdsaftalen bør tage udgangspunkt i reglerne om 
godkendelse af private opholdssteder efter Servicelovens § 
91 jf. § 94a. Princippet i bestemmelserne er, at bestyrelsen 
beskriver målgruppe, indhold og økonomi. Derefter er det 
op til bestyrelsen løbende at orientere om udviklingen og 
dokumentere økonomi m.v. gennem årlige regnskaber, 
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udviklingsplan m.v. Vilkårene herfor aftales l 

samarbejdsaftalen. 

MILJØVURDERING 

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige 
konsekvenser. 

ØKONOMI 

ANDRE KONSEKVENSER 

Ingen 

HØRING 

Ingen 

BILAG 

• Beslutningsprotokol fra Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. ll. december 2002. 

Grethe Munk 

/ 

Carsten Stæhr Nielsen 

</TD> 
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35. Gaderummet som selvejende institution og relationen til Familie-
og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag) . 

J.nr. FA 321/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Gaderummet organiseres som selvejende institution med egen 
bestyrelse. 

at den selvejende institution Gaderummet organiseres i overensstemmelse 
med reglerne i fonds loven for at sikre, at der er tale om et selvstændigt 
retssubjekt. 

at Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet 
(fondsgodkendelse) med henblik på at opnå godkendelse ved en kapital på 
10.000 kr. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at 
Civilretsdirektoratet for at give denne dispensation vil kræve, at 
Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn af Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften overvejende er dækket af 
offentlige midler. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når Gaderummet som 
selvejende institution er godkendt efter fondslovens regler, indgår en 
samarbejdsaftale med bestyrelsen for Gaderummet. 

at Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at Gaderummets botilbud 
oprettes efter Servicelovens § 91. 

at der omkring den fremtidige finansiering af Gaderummet tages forbehold 
for godkendelse af aftalen om satspuljemidlerne til indsats over for socialt 
udsatte. 

at Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne dagsorden og 
beslutningsprotokol til brug for en nærmere afklaring om den fremtidige 
organisering af Gaderummet. 



l 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 28. maj 
2003 

Kontorchef Anders Kirchhoff deltog under punktets behandling.� 

Udvalget formulerede og tiltrådte følgende ændringsforslag:� 

"At der tilføjes følgende at-punkt til indstillingen:� 

at der indenfor kommunens ramme til Gaderummet sættes midler af til et� 
forstærket tilsyn med Gaderummet."� 

Med denne tilføjelse blev indstillingen tiltrådt.� 

RESUME 
Af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutningsprotokollat fra møde 
den 11. december 2002 fremgår det: 

"at Gaderummet skal etableres som en selvejende institution med egen 
bestyrelse" suppleret med, 

"- Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion omkring organisation og 
ledelse (evt. selvejende institution). En afklaring af hvilken institutionstype 
Gaderummet skal være fremover." 

nedenstående indstilling opstilles forslag til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets krav til Gaderummet til brug for en nærmere 
afklaring for Konsulentkompagniet om den fremtidige organisering af 
Gaderummet. 



Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
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Til Gaderummet 
Att. Kalle Birch-Madsen og Ole Henriksen 
Nørrehrogade 56, Baghuset 4. og 5. sal 
2200 København N. 

Dato: 2. juni 2003 J.nr.: 2.8.2.01-001/00 

Vedrørende Gaedrummet som selvejende institution og relationen 
til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Vedlagt sendes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indstilling 
til Familic- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende: 

Gaderummet som selvejende institution og relationen til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, 

samt beslutningsprotokol fra møde d. 28. maj 2003 i Familie- og Ar
bejdsmarkedsudvalget til orientering. 

Det er ligeledes sendt til Konsulentkompagniet. 

Med venlig hilsen 

~~=------
Unna Madsen 

~
 

10. kontor 
Kontoret for børnefamilier med 
særlige behov 

Bernstorffsgade l 7, l 
1592 København V 

Telefon 
33173317 

Direkte telefon 
33173519 

Telefax 

33173640 

E-mail 
Unna.Madscn@faf.~k.dk 



Økonomisk støtte til Gaderummet (Bilag) 

INDSTILLING 
Den politiske følgegruppe vedrørende Gaderummet indstiller til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, 

at CASA's evaluering af Gaderummet tages til efterretning 
at der sendes en fornyet ansøgning til Socialministeriet 
at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens medflnansiering i årene 2003, 2004 
og 2005 afklares i forbindelse med den endelige udmøntning afbudgetaftalen 2003 
at sagen på ny forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, når der foreligger 
svar fra Socialministeriet 

RESUME 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget nedsatte d. 30. januar 2002 en politisk følgegruppe 
vedrørende Gaderummet. Konsulentkompagniet blev engageret til at koordinere og 
formidle arbejdet mellem følgegruppen, forvaltningen og Gaderummet, og udarbejdede en 
ny revideret ansøgning til den Den Sociale Sikringsstyrelse om økonomisk 
medfinansiering. Der kom i august 2002 afslag på ansøgningen. CASA blev engageret til 
at foretage en ny evaluering, som nu foreligger. Følgegruppen ønsker at sende en ny 
revideret ansøgning til Den Sociale Sikringsstyrelse. 

SAGSBESKRIVELSE 
Den private organisation Gaderummet/Regnbuen er et "socialpsykologisk fristed" på 
Nørrebrogade, som primært bliver drevet af psykolog Kalle Birch-Madsen. Stedet består 
af en rådgivningsenhed, som tilbyder psykologisk hjælp, et værested med døgnfunktion 
for unge i alderen 18 til over 30 år. Flest dog mellem 23-26 år. 

Gaderummet er opsagt fra deres lejemål af udlej er og brandmyndighederne har gjort 
Gaderummet bekendt med, at det er ulovligt at bo på stedet grundet brandfare. Dette 
bevirkede, at Socialministeriet stoppede sin støtte med udgangen af 2002. Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke tidligere støttet Gaderummet økonomisk, men den 
politiske følgegruppe har gennem 2002 støttet Gaderummet med et krisebudget på ca. 
100.000 kr. månedligt, jævnfør beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 6 
marts 2002. 

D. 30. januar 2002 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget at nedsætte en politisk 
følgegruppe, som i samarbejde med en uafhængig og koordinerende organisation og 
Gaderummet skulle udarbejde en ny og reduceret ansøgning til Den Sociale 
Sikringsstyrelse. Konsulentkompagniet blev engageret til opgaven og efterfølgende blev 
CASA hyret til at foretage en ny evaluering af Gaderummet, jævnfør samme 
udvalgsbeslutning. 

Den 29. august 2002 modtog Gaderummet afslag på ny revideret ansøgning til Den 
Sociale Sikringsstyrelse. Afudvalgsbeslutning fra 30. januar 2002, fremgår det at Familie



og Arbejdsmarkedsudvalget skal have sagen forelagt på ny, når det foreligger svar fra Den 
Sociale Sikringsstyrelse. I den forbindelse skal der samtidig tages stilling til muligheden 
for forsættelse af initiativerne i 2003 i forbindelse med forhandlinger vedrørende budget 
2003. 

Følgegruppen oplyste i marts 2002 Gaderummet om, at følgende fokuspunkter skulle være 
retningsanvisende for udviklingen af Gaderummet: 

At der er orden i økonomien. 
At der ansættes fagfolk. 
At der samarbejdes med diverse faglige ekspertiser. 
At der udarbejdes planer for den enkelte beboer. 
At Gaderummet forholder sig aktivt til misbrugsproblematikken. 
At der sker en klar adskillelse mellem Regnbuen og Gaderummet. 
At der arbejdes hen i mod, at stedet primært bruges af københavnere. 
At beboerne er reelt boligløse. 
At målgruppen for fremtidens Gaderum defineres. 
At der ledelsesmæssigt er tale om pluralisme og reel brugerindflydelse. 
At der er åbenhed om beslutninger/beslutningsgange. 

Konsulentkompagniet har sammen med Gaderummet arbejdet med ovennævnte 
fokuspunkter, hvilket fremgår af de statusrapporter som Konsulentkompagniet har 
afleveret til følgegruppen (vedlagt som bilag). 

Ved følgegruppens sidste møde med Konsulentkompagniet oktober 2002, blev det aftalt, 
at Konsulentkompagniet i den sidste periode indenfor den indgåede kontrakt skal 
udarbejde en ny revideret ansøgning i samarbejde med Gaderummet, der som 
udgangspunkt bygger på den allerede udarbejdet ansøgning, men suppleres med: 
~	 Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion omkring organisation og ledelse (evt. 

selvejende institution). En afklaring af hvilken institutionstype Gaderummet skal være 
fremover. 

~	 At der skal være tale om midlertidigt bo-ophold, at der skal være præcise rammer for 
bosted/værested/rådgivning, og at rådgivningen integreres i bo- og 
værestedsfunktionen. Der søges ikke penge til selvstændig rådgivningsfunktion for 
unge, som ikke er brugere af Gaderummet. 

~	 At der skal arbejdes med, at brugere af Gaderummet har handleplaner. Dette især for 
beboere i Gaderummet. 

~ At der skal tilrettelægges et samarbejde med det psykiatriske område. 
~ At der skal indarbejdes rutiner omkring målopsætning og dokumentation for arbejdet i 

Gaderummet. 

Status er, at Gaderummet fortsat bor i opsagte ikke brandgodkendte lokaler på Nørrebro. 
Følgegruppen anser det for Brandvæsenets ansvar, at forholde sig til at Gaderummet 
fortsat bor i ikke brandgodkendte lokaler. Følgegruppen ønsker, at der indsendes en ny 
revideret ansøgning til Socialministeriet, som kan sikre Gaderummets fremtid samt 
mulighed for at finde nye egnede lokaler til aktiviteterne. Dette bliver 
Konsulentkompagniets sidste hovedopgave inden aftale mellem følgegruppen og 
Konsulentkompagniet udløber. 



MILJØVURDERING 

ØKONOMI 
Følgegruppen indstiller, at den nye reviderede ansøgning indeholder samme 
budgetramme, som den ansøgning Gaderummet har modtaget afslag på. Det vil sige et 
budget på 3,8 mill. kr. årligt hvoraf 1,4 mill. kr. er medfinansiering fra Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningens budget. Der ud over skal der afsættes 100.000 kr. til 
finansiering af en psykiatrisk konsulent, der skal sikre et samarbejde mellem Gaderummet 
og "psykiatrien". Det vil sige i alt l,S mill. kr. årligt. 

Følgegruppen ønsker at ansøge om en treårig bevilling for årene 2003-2005. 

Ansøgningen til Socialministeriet vil blive behandlet i forbindelse med forhandlingerne 
omkring satspuljemidler til udsatte grupper, hvor der er et krav om tilvækstsgaranti. Det 
betyder, at satspuljemidlerne udmøntes efter principper, der sikre en reel meraktivitet i 
kommunen på det pågældende område. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal 
garantere dette, og ansøgningen skal derfor indeholde en samlet økonomisk ramme for 
anvendelsen af det ansøgte beløb i forhold til den aktuelle indsats på området. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets finansiering for 2003, 2004 og 2005 skal afklares i 
forbindelse med den endelige udmøntning afbudgetaftalen for 2003. 

I 2006 og frem vil Socialministeriets eventuelle støtte bortfalde og der vil være behov for 
en kommende finansiering på i alt 3,9 mill. kr. årligt. Denne forhøjelse bør forhandles i 
forbindelse med budget 2004. 

Ved indgåelse af nyt lejemål, som skitseret i tidligere ansøgning, vil det almindeligvis 
kræve deponering af ca. II. mill. kr. efter Københavns Kommunes interne regler. 
Borgerrepræsentationen gav d. 19. september 2002 dispensation for deponeringsreglerne i 
forbindelse med indgåelse afnyt lejemål. 

ANDRE KONSEKVENSER 

HØRING 

BILAG 
• Evaluering fra CASA 
• Statusrapporter fra Konsulentkompagniet 
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Til Gaderummet 
Att. Kalle Birch-Madsen og Ole Henriksen 
Nørrebrogade 56, Baghuset 4. og 5. sal 
2200 København N. 

Dato: 2. juni 2003 J.nr.: 2.8.2.01-001/00 

Vedrørende Gaedrummet som selvejende institution og relationen 
til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

Vedlagt sendes Familie- og Arbejdsmarkedsforva!tningens indstilling 
til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende: 

Gaderummet som selvejende institution og relationen til Familie- og 
Arbej dsmarkedsudvalget, 

samt beslutningsprotokol fra møde d. 28. maj 2003 i Familie- og Ar
bejdsmarkedsudvalget til orientering. 

Det er ligeledes sendt til Konsulentkompagniet. 

Med venlig hilsen 

~~~""'---
Unna Madsen 

~
 

10. kontor 
Kontoret for børnefamilier med 

særlige behov 

Bernstorffsgade 17, 1 

1592 København V 

Telefon 

33 17 33 17 

Direkte telefon 

33173519 

Telefax 
33173640 

E-mail 

Unna.Madsen@faf.kk.dk 
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..� 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 28. maj 2003 

Sager til beslutning 

34. Gaderummet som selvejende institution og 
relationen til Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag) 

FAD 32112003 J.nr. 321/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Gaderummet organiseres som selvejende institution med 
egen bestyrelse. 

at den selvejende institution Gaderummet organiseres i 
overensstemmelse med reglerne i fondsloven for at sikre, 
at der er tale om et selvstændigt retssubjekt. 

at Gaderummet skal søge dispensation i 
Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik på at 
opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at 
Civilretsdirektoratet for at give denne dispensation vil 
kræve, at Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn 
af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften 
overvejende er dækket af offentlige midler. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når 
Gaderummet som selvejende institution er godkendt efter 
fondslovens regler, indgår en samarbejdsaftale med 
bestyrelsen for Gaderummet. 

http://www2.kk.dk/of/dagsord.. .Iaege86d3b34eb6c3cI256d2e005 IdOd6?OpenDocwnen 02-06-2003 
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at Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens § 91. 

at der omkring den fremtidige finansiering af Gaderummet 
tages forbehold for godkendelse af aftalen om 
satspuljemidlerne til indsats over for socialt udsatte. 

at Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne 
dagsorden og beslutningsprotokol til brug for en nærmere 
afklaring om den fremtidige organisering af Gaderummet. 

RESUME 

Af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 
beslutningsprotokollat fra møde den Il. december 2002 
fremgår det: 

"at Gaderummet skal etableres som en selvejende 
institution med egen bestyrelse" suppleret med, 

"- Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion 
omkring organisation og ledelse (evt. selvejende 
institution). En afklaring af hvilken institutionstype 
Gaderummet skal være fremover." 

I nedenstående indstilling opstilles forslag til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets krav til Gaderummet til brug for 
en nærmere afklaring for Konsulentkompagniet om den 
fremtidige organisering af Gaderummet. 

SAGSBESKRIVELSE 

1. Der skal være offentligt tilsyn 

Et privat tilbud er omfattet af reglerne i 
Retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og 3 om, at reglerne i 
offentlighedsloven og forvaltningsloven er gældende, hvis 
tilbuddet er et led i opfyldelsen af amtskommunens 
forpligtelse efter serviceloven. 

Da hensigten er, at Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen indgår aftale med 
Gaderummet, er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
forpligtet til at føre tilsyn med aktiviteterne jf. 
retsikkerhedslovens § 16 og § 39 

2. Organiseringen som selvejende institution: 

http://www2.kk.dklof/dagsord.. .Iaege86d3b34eb6c3c1256d2e005ldOd6?OpenDocumen 02-06-2003 
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En selvejende institution er et alternativ til forskellige 
selskabsformer som personlig eje, aktieselskaber, anparts
og andelsselskaber, interessentselskaber, som oftest har til 
formål at generere overskud til ejerne og formentlig også 
foreningseje. 

En selvejende institution kan være et mere eller mindre 
selvstændigt retssubjekt afhængigt af, i hvilken grad 
vedtægten er udformet med henblik herpå. 

Hvis vedtægten er udformet således, at den opfylder 
fondslovens grundbetingelser, vil den selvejende 
institution kunne anerkendes som et selvstændigt 
retssubjekt. 

Dette har betydning i relation til de mulige aftaler, 
aftaleparter, lån- og tilskudsgivere, skattemyndighederne 
og eventuelle kreditorer, som institutionen kommer i 
berøring med. Det har også væsentlig betydning for 
retsstillingen for institutionens bestyrelse. 

Hvis fondslovens betingelser er opfyldt, vil bestyrelsen for 
institutionen som udgangspunkt blive anset for at have 
handlet på vegne af den selvejende institution / fond. 

Hvis institutionen derimod ikke overholder fondslovens 
grundbetingelser til fonde, kan der være usikkerhed om 
institutionens juridiske karakter, herunder om institutionen 
er et selvstændigt retssubjekt. 

Det kan i sådanne tilfælde måske betyde, at bestyrelsen 
f.eks. ved kreditorforfølgning og skattekrav må anses for 
at have truffet beslutninger på egen regning. Bestyrelsen 
kan således risikere at komme til at hænge på regningen 
personligt, hvis institutionen ikke er et selvstændigt 
retssubjekt. 

Både for den selvejende institution, dens bestyrelse og for 
det offentlige som tilskudsgiver er det således vigtigt at 
institutionen har orden på sin organisering, således at 
institutionen bliver konstrueret som et selvstændigt 
retssubjekt. 

Det har også betydning i relation til mulighederne for at 
blive omfattet af fondsbeskatningslovens regler. Dvs. at 
fondslovgivningen løser en række skattetekniske 
problemer i.f.m. indtægter og eventuelt overskud. 

http://www2.kk.dklofldagsord.. ./ae9e86d3b34eb6c3c1256d2e0051dOd6?OpenDocumen 02-06-2003 
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Fondslovens grundbetingelser er, at der skal være oprettet 
en vedtægt med bestemmelse om et formål, en formue, at 
formuen aldrig kan gives tilbage til stifterne, en 
selvstændig bestyrelse og en opløsningsbestemmelse, 
herunder bestemmelse om anvendelse af formue i tilfælde 
af ophør. Herudover er der forskellige formkrav, krav om 
minimumsformue, tilsynskrav og 
dispensationsbestemmelser. 

Konklusion: 

l.� Gaderummet skal som selvejende institution være et 
selvstændigt retssubjekt 

2.� Gaderummet bør oprettes som en selvejende 
institution i overensstemmelse med fondslovens 
regler, så det sikres at Gaderummet er et selvstændigt 
retssubjekt. 

I fg. fondslovens § 8 skal der være tale om aktiver på 
mindst kr. 250.000, men Civilretsdirektoratet kan 
søges om dispensation. Der er praksis for, at der kan 
opnås godkendelse ved en kapital på kr. 10.000, hvis 
fonden i øvrigt opfylder visse betingelser. Disse 
betingelser er blandt andet, at "driften overvejende er 
dækket af offentlige midler og er undergivet tilsyn af 
det offentlige". 

3.� Gaderummet skal søge dispensation i 
Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik 
på at opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 

4.� Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal føre 
tilsyn med Gaderummet. 

3. Godkendelsesregler og tilsyn: 

I ansøgningen til Socialministeriet fremgår, at 
Gaderummet yder tilbud efter servicelovens § 88 
(aktivitets- og sarnværstilbud ) og § 94 (midlertidigt 
ophold i boformer for hjemløse under amtskommunen). 

I forhold til godkendelse og tilsyn af et privat botilbud 
fremgår det af Servicelovens § 94a at godkendelseskravet 
omfatter private boti1bud efter servicelovens § 91 
(midlertidige ophold i kommunale boformer som 

http://www2.kk.dk/of/dagsord...Iae9e86d3b34eb6c3cI256d2e005I dOd6?OpenDocumen 02-06-2003 
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aflastning, optræning, afprøvning afbomuligheder mv.) 

§94 om midlertidige ophold i boformer for hjemløse under 
amtskommunen er ikke nævnt som godkendelsespligtigt 
område. Det skyldes måske, at lovgiverne ikke har 
forudset, at sådanne private botilbud kan oprettes uden en 
driftsaftale med et amt. 

Endvidere er § 94 institutioner (amtskommunale 
midlertidige boformer) underlagt div. indberetninger m.v. 
grundet statsrefusion, hvilket i sin konsekvens vil kræve et 
meget tæt tilsyn med stedet. 

§ 94 ikke må anvendes, hvis der er andre muligheder i 
lovgivningen (§ 94 er subsidiær i forhold til andre 
bestemmelser). 

Derfor bør Gaderummet organiseres efter Servicelovens § 
91 (kommunalt tilbud) fremfor § 94, og vil dermed blive 
underlagt de godkendelseskrav og den tilsynsforpligtigelse 
der ligger i § 94a jf § 91. 

Det fremgår af aftale mellem Københavns Kommune og 
Socialministeriet omkring satspuljen, som skal godkendes 
i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003, at 
de satspuljemidler som bevilges private organisationer vil 
blive udbetalt via en driftsaftale mellem Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget og organisationen. Det 
bemærkes, at tiltrædelsen af aftalen sker under 
forudsætning af godkendelse i Borgerrepræsentationen. 

Konklusion: 

5.� Når Gaderummet er blevet en selvejende institution i 
overensstemmelse med fondslovens regler, indgår 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en 
samarbejdsaftale med Gaderummet. 

6.� Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens § 
91, og ikke som angivet i ansøgning til 
Socialministeriet § 94 

Samarbejdsaftalen bør tage udgangspunkt i reglerne om 
godkendelse af private opholdssteder efter Servicelovens § 
91 jf. § 94a. Princippet i bestemmelserne er, at bestyrelsen 
beskriver målgruppe, indhold og økonomi. Derefter er det 
op til bestyrelsen løbende at orientere om udviklingen og 
dokumentere økonomi m.v. gennem årlige regnskaber, 

http://www2.kk.dkJof/dagsord.. .Iae9e86d3b34eb6c3cI256d2e005I dOd6?OpenDocumen 02-06-2003 
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udviklingsplan m.v. Vilkårene herfor aftales 1 

samarbejdsaftalen. 

MlLJØVURDERING 

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige 
konsekvenser. 

ØKONOMI 

ANDRE KONSEKVENSER 

Ingen 

HØRING 

Ingen 

BILAG 

• Beslutningsprotokol fra Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 11. december 2002. 

Grethe Munk 

I 

Carsten Stæhr Nielsen 

</TD> 
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35. Gaderummet som selvejende institution og relationen til Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag) 

J.nr. FA 321/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Gaderummet organiseres som selvejende institution med egen 
bestyrelse. 

at den selvejende institution Gaderummet organiseres i overensstemmelse 
med reglerne i fondsloven for at sikre, at der er tale om et selvstændigt 
retssubjekt. 

at Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet 
(fondsgodkendelse) med henblik på at opnå godkendelse ved en kapital på 
10.000 kr. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at 
Civilretsdirektoratet for at give denne dispensation vil kræve, at 
Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn af Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften overvejende er dækket af 
offentlige midler. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når Gaderummet som 
selvejende institution er godkendt efter fondslovens regler, indgår en 
samarbejdsaftale med bestyrelsen for Gaderummet. 

at Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at Gaderummets botilbud 
oprettes efter Servicelovens § 91. 

at der omkring den fremtidige finansiering af Gaderummet tages forbehold 
for godkendelse af aftalen om satspuljemidlerne til indsats over for socialt 
udsatte. 

at Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne dagsorden og 
beslutningsprotokol til brug for en nærmere afklaring om den fremtidige 
organisering af Gaderummet. 



Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 28. maj 
2003 

Kontorchef Anders Kirchhoff deltog under punktets behandling.� 

Udvalget formulerede og tiltrådte følgende ændringsforslag:� 

"At der tilføjes følgende at-punkt til indstillingen:� 

at der indenfor kommunens ramme til Gaderummet sættes midler af til et� 
forstærket tilsyn med Gaderummet."� 

Med denne tilføjelse blev indstillingen tiltrådt.� 

RESUME 
Af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutningsprotokollat fra møde 
den 11. december 2002 fremgår det: 

"at Gaderummet skal etableres som en selvejende institution med egen 
bestyrelse" suppleret med, 

"- Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion omkring organisation og 
ledelse (evt. selvejende institution). En afklaring af hvilken institutionstype 
Gaderummet skal være fremover." 

I nedenstående indstilling opstilles forslag til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets krav til Gaderummet til brug for en nærmere 
afklaring for Konsulentkompagniet om den fremtidige organisering af 
Gaderummet. 



..� 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 28. maj 2003 

Sager til beslutning 

34. Gaderummet som selvejende institution og relationen 
til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag) 

FAU 321/2003 J.nr. 321/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Gaderummet organiseres som selvejende institution med 
egen bestyrelse. 

at den selvejende institution Gaderummet organiseres i 
overensstemmelse med reglerne i fondsloven for at sikre, at 
der er tale om et selvstændigt retssubjekt. 

at Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet 
(fondsgodkendelse) med henblik på at opnå godkendelse ved 
en kapital på 10.000 kr. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at 
Civilretsdirektoratet for at give denne dispensation vil 
kræve, at Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn af 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften 



overvejende er dækket af offentlige midler. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når 
Gaderummet som selvejende institution er godkendt efter 
fondslovens regler, indgår en samarbejdsaftale med 
bestyrelsen for Gaderummet. 

at Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens § 91. 

at der omkring den fremtidige finansiering af Gaderummet 
tages forbehold for godkendelse af aftalen om 
satspuljemidlerne til indsats over for socialt udsatte. 

at Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne 
dagsorden og beslutningsprotokol til brug for en nærmere 
afklaring om den fremtidige organisering af Gaderummet. 

RESUME 

Af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 
beslutningsprotokollat fra møde den II. december 2002 
fremgår det: 

"at Gaderummet skal etableres som en selvejende institution 
med egen bestyrelse" suppleret med, 

"- Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion omkring 
organisation og ledelse (evt. selvejende institution). En 
afklaring afhvilken institutionstype Gaderummet skal være 
fremover." 

I nedenstående indstilling opstilles forslag til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets krav til Gaderummet til brug for 
en nærmere afklaring for Konsulentkompagniet om den 
fremtidige organisering af Gaderummet. 

SAGSBESKRIVELSE 

1. Der skal være offentligt tilsyn 

Et privat tilbud er omfattet af reglerne i 
Retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og 3 om, at reglerne i 
offentlighedsloven og forvaltningsloven er gældende, hvis 



tilbuddet er et led i opfyldelsen af amtskommunens 
forpligtelse efter serviceloven. 

Da hensigten er, at Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen indgår aftale med 
Gaderummet, er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
forpligtet til at føre tilsyn med aktiviteterne jf. 
retsikkerhedslovens § 16 og § 39 

2. Organiseringen som selvejende institution: 

En selvejende institution er et alternativ til forskellige 
selskabsformer som personlig eje, aktieselskaber, anparts
og andelsselskaber, interessentselskaber, som oftest har til 
formål at generere overskud til ejerne og formentlig også 
foreningseje. 

En selvejende institution kan være et mere eller mindre 
selvstændigt retssubjekt afhængigt af, i hvilken grad 
vedtægten er udformet med henblik herpå. 

Hvis vedtægten er udformet således, at den opfylder 
fondslovens grundbetingelser, vil den selvejende institution 
kunne anerkendes som et selvstændigt retssubjekt. 

Dette har betydning i relation til de mulige aftaler, 
aftaleparter, lån- og tilskudsgivere, skattemyndighederne og 
eventuelle kreditorer, som institutionen kommer i berøring 
med. Det har også væsentlig betydning for retsstillingen for 
institutionens bestyrelse. 

Hvis fondslovens betingelser er opfyldt, vil bestyrelsen for 
institutionen som udgangspunkt blive anset for at have 
handlet på vegne af den selvejende institution! fond. 

Hvis institutionen derimod ikke overholder fondslovens 
grundbetingelser til fonde, kan der være usikkerhed om 
institutionens juridiske karakter, herunder om institutionen 
er et selvstændigt retssubjekt. 

Det kan i sådanne tilfælde måske betyde, at bestyrelsen 
f.eks. ved kreditorforfølgning og skattekrav må anses for at 
have truffet beslutninger på egen regning. Bestyrelsen kan 



således risikere at komme til at hænge på regningen� 
personligt, hvis institutionen ikke er et selvstændigt� 
retssubjekt.� 

Både for den selvejende institution, dens bestyrelse og for 
det offentlige som tilskudsgiver er det således vigtigt at 
institutionen har orden på sin organisering, således at 
institutionen bliver konstrueret som et selvstændigt 
retssubjekt. 

Det har også betydning i relation til mulighederne for at 
blive omfattet affondsbeskatningslovens regler. Dvs. at 
fonds lovgivningen løser en række skattetekniske problemer 
i.f.m. indtægter og eventuelt overskud. 

Fondslovens grundbetingelser er, at der skal være oprettet en 
vedtægt med bestemmelse om et formål, en formue, at 
formuen aldrig kan gives tilbage til stifterne, en selvstændig 
bestyrelse og en opløsningsbestemmelse, herunder 
bestemmelse om anvendelse af formue i tilfælde af ophør. 
Herudover er der forskellige formkrav, krav om 
minimumsformue, tilsynskrav og 
dispensationsbestemmelser. 

Konklusion: 

1.� Gaderwmnet skal som selvejende institution være et 
selvstændigt retssubjekt 

2.� Gaderwmnet bør oprettes som en selvejende 
institution i overensstemmelse med fonds lovens 
regler, så det sikres at Gaderummet er et selvstændigt 
retssubjekt. 

I fg. fondslovens § 8 skal der være tale om aktiver på 
mindst kr. 250.000, men Civilretsdirektoratet kan 
søges om dispensation. Der er praksis for, at der kan 
opnås godkendelse ved en kapital på kr. 10.000, hvis 
fonden i øvrigt opfYlder visse betingelser. Disse 
betingelser er blandt andet, at "driften overvejende er 
dækket afoffentlige midler og er undergivet tilsyn af 
det offentlige". 



Konklusion: 

3.� Gaderummet skal søge dispensation i 
Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik 
på at opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 

4.� Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal føre 
tilsyn med Gaderummet. 

3. Godkendelsesregler og tilsyn: 

I ansøgningen til Socialministeriet fremgår, at Gaderummet 
yder tilbud efter servicelovens § 88 (aktivitets- og 
samværstilbud ) og § 94 (midlertidigt ophold i boformer for 
hjemløse under amtskommunen). 

I forhold til godkendelse og tilsyn af et privat botilbud 
fremgår det af Servicelovens § 94a at godkendelseskravet 
omfatter private botilbud efter servicelovens § 91 
(midlertidige ophold i kommunale boformer som aflastning, 
optræning, afprøvning af bomuligheder mv.) 

§94 om midlertidige ophold i boformer for hjemløse under 
amtskommunen er ikke nævnt som godkendelsespligtigt 
område. Det skyldes måske, at lovgiverne ikke har forudset, 
at sådanne private botilbud kan oprettes uden en driftsaftale 
med et amt. 

Endvidere er § 94 institutioner (amtskommunale 
midlertidige boformer) underlagt div. indberetninger m.v. 
grundet statsrefusion, hvilket i sin konsekvens vil kræve et 
meget tæt tilsyn med stedet. 

§ 94 ikke må anvendes, hvis der er andre muligheder i 
lovgivningen (§ 94 er subsidiær i forhold til andre 
bestemmelser). 

Derfor bør Gaderummet organiseres efter Servicelovens § 
91 (kommunalt tilbud) fremfor § 94, og vil dermed blive 
underlagt de godkendelseskrav og den tilsynsforpligtigelse 
der ligger i § 94a jf. § 91. 

Det fremgår af aftale mellem Københavns Kommune og 
Socialministeriet omkring satspuljen, som skal godkendes i 



Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003, at de 
satspuljemidler som bevilges private organisationer vil blive 
udbetalt via en driftsaftale mellem Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget og organisationen. Det bemærkes, 
at tiltrædelsen af aftalen sker under forudsætning af 
godkendelse i Borgerrepræsentationen. 

Konklusion: 

5.� Når Gaderummet er blevet en selvejende institution i 
overensstemmelse med fondslovens regler, indgår 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en 
samarbejdsaftale med Gaderummet. 

6.� Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens § 
91, og ikke som angivet i ansøgning til 
Socialministeriet § 94 

Samarbejdsaftalen bør tage udgangspunkt i reglerne om 
godkendelse af private opholdssteder efter Servicelovens § 
91 jf. § 94a. Princippet i bestemmelserne er, at bestyrelsen 
beskriver målgruppe, indhold og økonomi. Derefter er det 
op til bestyrelsen løbende at orientere om udviklingen og 
dokumentere økonomi m.v. gennem årlige regnskaber, 
udviklingsplan m.v. Vilkårene herfor aftales i 
samarbejdsaftalen. 

MILJØVURDERING 

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige 
konsekvenser. 

ØKONOMI 

ANDRE KONSEKVENSER 

Ingen 

HØRING 

Ingen 



BILAG 

•� Beslutningsprotokol fra Familie- og 
Arbejdsrnarkedsudvalgsmøde d. ll. december 2002. 

Grethe Munk 

/ 

Carsten Stæhr Nielsen 

</TO> 



Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

BESLUTNINGSPROTOKOL 

fra ordinært møde onsdag den 28. maj 2003 

Sager til beslutning 

35. Gaderummet som selvejende institution og 
relationen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
(Bilag) 

FAU 32112003 J.nr. 321/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Gaderummet organiseres som selvejende institution med 
egen bestyrelse. 

at den selvejende institution Gaderummet organiseres i 
overensstemmelse med regleme i fondsloven for at sikre, at 
der er tale om et selvstændigt retssubjekt. 

at Gaderummet skal søge dispensation i 
Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik på at 
opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at 



Civilretsdirektoratet for at give denne dispensation vil 
kræve, at Gaderummet bliver undergivet otIentligt tilsyn af 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften 
overvejende er dækket af offentlige midler. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når 
Gaderummet som selvejende institution er godkendt efter 
fondslovens regler, indgår en samarbc:idsaftale med 
bestyrelsen for Gaderummet. 

at Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens § 91. 

at der omkring den fremtidige finansiering af Gaderummet 
tages forbehold for godkendelse af aftalen om . 
satspuljemidleme til indsats over for socialt udsatte. 

at Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne 
dagsorden og beslutningsprotokol til brug for en nærmere 
afklaring om den fremtidige organisering af Gaderummet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 
mødet den 28. maj 2003 

Kontorchef Anders Kirchhoff deltog under punktets 
behandling.� 

Udvalget fonnulerede og tiltrådte følgende� 
ændringsforslag:� 

"At der tilføjes følgende at-punkt til indstillingen:� 

at der indenfor kommunens ramme til Gaderummet sættes� 
midler af til et forstærket tilsyn med Gaderummet."� 

Med denne tilføjelse blev indstillingen tiltrådt.� 

RESUME 

Af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 



heslutningsprotokollat fi-a møde den 11. december 2002 
fremgår det: 

"at GadelUlTI1net skal etableres som en selvejende 
institution med egen bestyrelse" suppleret med, 

"- Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion 
omkring organisation og ledelse (evt. selvejende 
institution). En afklaring afhvilken institutionstype 
Gaderummet skal være fremover." 

I nedenstående indstilling opstilles forslag til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets krav til Gaderummet til brug for 
en nærmere afklaring for Konsulentkompagniet om den 
fremtidige organisering af Gaderummet. 
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..� 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 28. maj 2003 

Sager til beslutning 

34. Gaderummet som selvejende institution og 
relationen til Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag) 

FAU 321/2003 J.nr. 321/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Gaderummet organiseres som selvejende institution med 
egen bestyrelse. 

at den selvejende institution Gaderummet organiseres i 
overensstemmelse med reglerne i fondsloven for at sikre, 
at der er tale om et selvstændigt retssubjekt. 

at Gaderummet skal søge dispensation i 
Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik på at 
opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at 
Civilretsdirektoratet for at give denne dispensation vil 
kræve, at Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn 
af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften 
overvejende er dækket af offentlige midler. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når 
Gaderummet som selvejende institution er godkendt efter 
fondslovens regler, indgår en samarbejdsaftale med 
bestyrelsen for Gaderummet. 
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at Socialministeriet og Gaderummet meddeles at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens@) 

at der omkring den fremtidige fmansiering af Gaderummet ) 
tages· forbehold for godkendelse af aftalen om

1 satspuljemidlerne til indsats over for socialt udsatte. 

at Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne 
dagsorden og beslutningsprotokol til brug for en nærmere 
afklaring om den fremtidige organisering af Gaderummet. 

RESUME 

Af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 
beslutningsprotokollat fra møde den II. december 2002 
fremgår det: 

"at Gaderummet skal etableres som en selvejende 
institution med egen bestyrelse" suppleret med, 

"- Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion 
omkring organisation og ledelse (evt. selvejende 
institution). En afklaring af hvilken institutionstype 
Gaderummet skal være fremover." 

I nedenstående indstilling opstilles forslag til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets krav til Gaderummet til brug for 
en' nærmere afklaring for Konsulentkompagniet om den 
fremtidige organisering af Gaderummet. 

SAGSBESKRIVELSE 

1. Der skal være offentligt tilsyn 

Et privat tilbud er omfattet af reglerne i 
Retssikkerhedslovens § 43, stk. 2 og 3 om, at reglerne i 
offentlighedsloven og forvaltningsloven er gældende, hvis 
tilbuddet er et led i opfyldelsen af amtskommunens 
forpligtelse efter serviceloven. 

Da hensigten er, at Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen indgår aftale med 
Gaderummet, er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
forpligtet til at fØre tilsyn med aktiviteterne jf. 
retsikkerhedslovens § 16 og § 39 

2. Organiseringen som selvejende institution: 



Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

En selvejende institution er et alternativ til forskellige 
selskabsformer som personlig eje, aktieselskaber, anparts
og andelsselskaber, intcressentsehkaber, som oftest har til 
formål at generere overskud til ejerne og formentlig også 
foreningseje. 

En selvejende institution kan være et mere eller mindre 
selvstændigt retssubjekt afhængigt af, i hvilken grad 
vedtægten er udformet med henblik herpå. 

Hvis vedtægten er udformet således, at den opfylder 
fondslovens grundbetingelser, vil den selvejende 
institution kunne anerkendes som et selvstændigt 
retssubjekt. 

Dette har betydning i relation til de mulige aftaler, 
aftaleparter, lån- og tilslcudsgivere, skattemyndighederne 
og eventuelle kreditorer, som institutionen kommer i 
berøring med. Det har også væsentlig betydning for 
retsstillingen for institutionens bestyrelse. 

Hvis fondslovens betingelser er opfyldt, vil bestyrelsen for 
institutionen som udgangspunkt blive anset for at have 
handlet på vegne af den selvejende institution / fond. 

Hvis institutionen derimod ikke overholder fondslovens 
grundbetingelser til fonde, kan der være usikkerhed om 
institutionens juridiske karakter, herunder om institutionen 
er et selvstændigt retssubjekt. 

Det kan i sådanne tilfælde måske betyde, at bestyrelsen 
f.eks. ved kreditorforfølgning og skattekrav må anses for 
at have truffet beslutninger på egen regning. Bestyrelsen 
kan således risikere at komme til at hænge på regningen 
personligt, hvis institutionen ikke er et selvstændigt 
retssubjekt. 

Både for den selvejende institution, dens bestyrelse og for 
det offentlige som tilskudsgiver er det således vigtigt at 
institutionen har orden på sin organisering, således at 
institutionen bliver konstrueret som et selvstændigt 
retssubjekt. 

Det har også betydning i relation til mulighederne for at 
blive omfattet af fondsbeskatningslovens regler. Dvs. at 
'fondslovgivningen løser en række skattetekniske 
problemer i.f.m. indtægter og eventuelt overskud. 
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Fondslovens grundbetingelser er, at der skal være oprettet 
en vedtægt med bestemmelse om et formål, en formue, at 
formuen aldrig kan gives tilbage til stifterne, en 
selvstændig bestyrelse og en opløsningsbestemmelse, 
herunder bestemmelse om anvendelse af formue i tilfælde 
af ophør. Herudover er der forskellige formkrav, krav om 
minimumsformue, tilsynskrav og 
dispensationsbestemmelser. 

Konklusion: 

l.� Gaderummet skal som selvejende institution være et 
selvstændigt retssubjekt 

2.� Gaderummet bør oprettes som en selvejende 
institution i overensstemmelse med fondslovens 
regler, så det sikres at Gaderummet er et selvstændigt 
retssubjekt. 

I fg. fondslovens § 8 skal der være tale om aktiver på 
mindst kr. 250.000, men Civilretsdirektoratet kan 
søges om dispensation. Der er praksis for, at der kan 
opnås godkendelse ved en kapital på kr. 10.000, hvis 
fonden i øvrigt opfylder visse betingelser. Disse 
betingelser er blandt andet, at "driften overvejende er 
dækket af offentlige midler og er undergivet tilsyn af 
det offentlige". 

3.� Gaderummet skal søge dispensation i 
Civilretsdirektoratet (fondsgodkendelse) med henblik 
på at opnå godkendelse ved en kapital på 10.000 kr. 

4.� Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal føre 
tilsyn med Gaderummet. 

3. Godkendelsesregler og tilsyn: 

I ansøgningen til Socialministeriet fremgår, at 
Gaderummet yder tilbud' efter setvicelovens § 88 
(aktivitets- og samværstilbud ) og § 94 (mldlertldIgt 
ophold i boformer for hjemløse under amtskommunen). 

I forhold til godkendelse og tilsyn af et privat botilbud 
fremgår det af Servicelovens § 94a at godkendelseskravet 
omfatter private botilbud efter servicelovens § 91 
(midlertidige ophold i kommunale boformer som 



Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

aflastning, optræning, afprøvning afbomuligheder mv.) 

§94 om midlertidige ophold i boformer for hjemløse under 
amtskonununen er ikke nævnt som godkendelsespligtigt 
område. Det skyldes måske, at lovgiverne ikke har 
forudset, at sådanne private botilbud kan oprettes uden en 
driftsaftale med et amt. . 

Endvidere er § 94 institutioner (amtskommunale 
midlertidige boformer) underlagt div. indberetninger m.v. 
grundet statsrefusion, hvilket i sin konsekvens vil kræve et 
meget tæt tilsyn med stedet. 

§ 94 ikke må anvendes, hvis der er andre muligheder i ? lovgivningen (§ 94 er subsidiær i forhold til andre 
bestemmelser). 

Derfor bør Gaderummet organiseres efter Servicelovens § 
91 (kommunalt tilbud) fremfor § 94, og vil dermed blive 
underlagt de godkendelseskrav og den tilsynsforpligtigelse 
der ligger i § 94a jf. § 91. 

Det fremgår af aftale mellem Københavns Kommune og 
Socialministeriet omkring satspuljen, som skal godkendes 
i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj 2003, at 
de satspuljemidler som bevilges private organisationer vil 
blive udbetalt via en driftsaftale mellem Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget og organisationen. Det 
bemærkeS, at tiltrædelsen af aftalen sker under 
forudsætning af godkendelse i Borgerrepræsentationen. 

Konklusion: 

5.� Når Gaderummet er blevet en selvejende institution i 
overensstemmelse mcd fondslovens regler, indgår 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en 
samarbejdsaftale med Gaderummet. 

6.� Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at 
Gaderummets botilbud oprettes efter Servicelovens § 
91, og ikke som angivet i ansøgning til 

Socialministeriet § 94 

Samarbejdsaftalen bør tage udgangspunkt i reglerne om 
godkendelse af private opholdssteder efter Servicelovens § 
91 jf. § 94a. Princippet i bestemmelserne er, at bestyrelsen 
bsskriver målgruppe, indhold og økonomi. Derefter er det 
op til bestyrelsen løbende at orientere om udviklingen og 
dokumentere økonomi m.v. gennem årlige regnskaber, 



Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget Side 6 af6 

udviklingsplan m.v. Vilkårene herfor aftales 1 

sama:fbejdsaftalen. 

MILJØVURDERING 

Indstillingen har ingen væsentlige miljømæssige 
konsekvenser. 

ØKONOMI 

ANDRE KONSEKVENSER 

Ingen 

HØRING 

Ingen 

BILAG 

• Beslutningsprotokol fra Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 11. december 2002. 

Grethe Munk 

/ 

Carsten Stæhr Nielsen 

</TD> 



35. Gaderummet som selvejende institution og relationen til Familie
og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Bilag) 

J.nr. FA 321/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Gaderummet organiseres som selvejende institution med egen 
bestyrelse. 

at den selvejende institution Gaderummet organiseres i overensstemmelse 
med reglerne i fondsloven for at sikre, at der er tale om et selvstændigt 
retssubjekt. 

at Gaderummet skal søge dispensation i Civilretsdirektoratet 
(fondsgodkendelse) med henblik på at opnå godkendelse ved en kapital på 
10.000 kr. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen accepterer, at 
Civilretsdirektoratet for at give denne· dispensation vil kræve, at 
Gaderummet bliver undergivet offentligt tilsyn af Familie- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen, da driften overvejende er dækket af 
offentlige midler. 

at. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, når Gaderummet som 
selvejende institution er godkendt efter fondslovens regler, indgår en 
samarbejdsaftale med bestyrelsen for Gaderummet. 

at Socialministeriet og Gaderummet meddeles, at Gaderummets botilbud 
oprettes efter Service/ovens § 91. 

at der omkring den fremtidige finansiering af Gaderummet tages forbehold 
for godkendelse af aftalen om satspuljemidlerne til indsats over for socialt 
udsatte. 

at Konsulentkompagniet og Gaderummet tilsendes denne dagsorden og 
beslutningsprotokol til brug for en nærmere afklaring om den fremtidige 
organisering af Gaderummet. 



Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 28. maj 
2003 

Kontorchef Anders Kirchhoff deltog under punktets behandling. 

Udvalget formulerede og tiltrådte følgende ændringsforslag: 

"At der tilføjes følgende at-punkt til indstillingen: 

7� ~ at der indenfor kommunens ramme til Gaderummet sættes midler af til et ~ ~ 
mforstærket tilsyn med Gaderummet." \),e,

Med denne tilføjelse blev indstillingen tiltrådt.� ~~ 

RESUME 
Af� Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutningsprotokollat fra møde 
den 11. december 2002 fremgår det: 

"at Gaderummet skal etableres som en selvejende institution med egen 
bestyrelse" suppleret med, 

"- Konkret bud på en juridisk holdbar konstruktion omkring organisation og 
ledelse (evt. selvejende institution). En afklaring af hvilken institutionstype 
Gaderummet skal være fremover." 

I nedenstående indstilling opstilles forslag til Familie- og 
Arbejdsmarkedsudvalgets krav til Gaderummet til brug for en nærmere 
afklaring for Konsulentkompagniet om den fremtidige organisering af 
Gaderummet. 
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INDLEDNING 

Udviklingsplanen vedrører Kirkens Korshærs Herberg, Hillerødgade 64, 2200, Kbh. N.� 
Herberget er en selvejende institution, ejet af Kirkens Korshærs Landsarbejde og med� 
driftsoverenskomst med Københavns kommune.� 

Herberget er ledet af en bestyrelse, udpeget af Kirkens Korshærs Landsstyreise.� 
Bestyrelsen delegerer den daglige drift til forstanderen og har indseende med driften� 
gennem kvartalsvise bestyrelsesmøder i henhold til de af Københavns kommune� 
godtagne vedt~gter.
 

Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer samt af forstanderen, souschefen og en� 
personalerepræsentant, der samtidig fungerer som referent fra møderne. De tre� 
sidstnævnte har udtale- men ikke bestemmelsesret� 

Aktuelt består bestyrelsen af:� 
Formand, centerchef Hans Ole Petersen, konsulent, folketingsmedlem Poul Quist� 
Jørgensen, sognepræst Lise Steffensen, pensioneret overlæge Finn Jørgensen,� 
forstander Bjørn Bendorff, souschef Marianne Wentrup, personalerepræsentant� 
Charlotte Guldberg Olsen.� 

Institutionen ledes af forstander Bjørn Bendorff og i hans fravær af souschef Marianne� 
Wentrup. I øvrigt er boformen teamorganiseret efter samme model, som er indført i� 
kommunen.� 
Fra 2002 er der 4 teams: 1 team tager sig af herbergsdelen, det interne bofællesskab og� 
de fleksible sygestuer, 1 team tager sig af botilbuddet for de psykisk syge stofmisbrugere,� 
1 team tager sig af de eksterne bofællesskaber (Stengadeprojektet) og 1� 
teknisk/administrativt team, der løser tværgående opgaver og ~om består af forstander,� 
souschef, bogholder, sygeplejersker, pedel, og rengøringspersonale.� 
Teamene er organiseret således, at de kan - og skal - kunne gå ind at løse opgaver for� 
hinanden, såfremt behov opstår.� 

Fra november 2001 har herberget bestået af:� 

1.� En herbergsafdeling med 45 døgnpladser til mænd, kvinder og par med eller uden 
hund, der drives ih.t Servicelovens § 94. 

2.� Et internt bofællesskab med 25 døgnpladser ligeledes til mænd, kvinder og par 
med eller uden hund, der drives ih.t Service/ovens § 91 og som retter sig mod den 
gruppe hjemløse, der ikke skønnes at kunne profitere af at bo i egen bolig eller 
andre mere selvstændigt orienterede boformer. Der visiteres til bofællesskabet, 
fortrinsvis fra herbergsafdelingen. 

3.� Et botilbud til svært integrerbare psykisk syge stofmisbrugere med 12 pladser også 
til mænd, kvinder, par med eller uden hunde. Der visiteres centralt til dette 
bofællesskab fra visitationsteamet på 8. kontor i samarbejde med herbergets 
ledelse. Bofællesskabet drives ih.t § 91 i Serviceloven og er fra 1.1.2002 
budgetmæssigt lagt sammen med det ovenfor omtalte interne bofællesskab med 
25 pladser. Den daglige - pædagogiske - driftsform er, som det er anført ovenfor 
anderledes. 1 team tager sig separat af de psykisk syge misbrugere medens 1 
team tager sig af såvel herbergsafdelingens beboere som af det interne 
bofællesskab. 

4.� Et "sundhedsafsnit" bestående af 2 sygeplejersker, der tager sig af de 
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eksisterende 5 fleksible sygestuer, der er et tilbud til den del af herbergets 
beboere, som er syge men selvhjulpne i en sådan grad at de, hvis de havde boet i 
eget hjem, ville have kunnet klare sig med evt. bistand fra hjemmeplejen. 
Sygeplejerskerne varetager videre sygeplejefaglig bistand til de psykisk syge 
misbrugere og indgår i kommunens sundhedsprojekt med opgave at opsøge, 
registrere, behandle og i nødvendigt omfang viderevisitere den gruppe hjemløse 
fortrinsvis stofmisbrugere - som lever på gaden uden evne til at knytte kontakt til 
eller benytte det eksisterende social- og sundhedsfaglige beredskab i kommunen. 
Sidstnævnte funktion er begyndt 1.11.2001 og sker i samarbejde med projektets 
øvrige medarbejdere. 

5.� Et eksternt bofællesskab - STENGADEPROJEKTET - med 11 lejligheder og en 
"skæv bolig til skæve eksistenser" - husbåden Fru Prip - med i alt 24 beboere. Der 
visiteres til STENGADEPROJEKTET fortrinsvis fra herbergsafdelingen med 
henblik på at skabe et udslusnings - og udviklingstilbud til herbergets beboere, der 
kan sikre, at de vil blive i stand til at flytte i egne boliger og kunne klare sig der. For 
husbådens vedkommende er der dog tale om et mere varigt botilbud. 
Der arbejdes på at etablere et "tværkommunalt" samarbejde om udnyttelse af 
pladserne. Aktuelt samarbejdes der med stofmisbrugsområdet og bocentret. 

MALGRUPPE, VÆRDINORMER & INDSATS 

Herbergets målgruppe er den ringest fungerende gruppe af hjemløse mænd, kvinder og 
par, med eller uden hunde, som opholder sig i Københavns kommune. 
Omkring 20 % af herbergets beboere er fremmedsprogede, fortrinsvis somaliere. Denne 
gruppe adskiller sig i form af misbrug efterhånden ikke fra de øvrige beboere men 
andelen af psykisk syge synes (udokumenteret) noget større. 
Det vil sige at herbergets beboere fortrinsvis er aktive stofmisbrugere, svært 
alkoholskadede, psykisk syge eller andre, hvis personlige og/eller sociale problemer er så 
komPleRS~, ~: I~ke aktUelt er I stand 111 at drage nytte af andre sociale 1IIbud Inden
~Ier uden or - mradet 

et vil sige at beboerne er så dårligt fungerende, at de, selvom de falder indenfor 
målbeskrivelsen iServicelovens § 94, ikke p.g.a. adfærd, misbrug og/eller psykisk tilstand 
kan rummes af andre botilbud udover kommunens to andre herberger: Mændenes Hjem 
og Herbergscentret på Sundholmsvej 6. 

Herberget arbejder som en del af Kirkens Korshær efter denne organisations værdinorm� 
om, at "være der hvor ingen andre er".� 
Det vil sige at lægge indsatsen hos samfundets udstødte og mest marginaliserede� 
grupper. Denne værdinorm er indpasset som en naturlig del af Københavns kommunes� 
værdinormer om at være tæt på borgeren og arbejde i respekt for den enkeltes behov,� 
herunder give størst mulig indflydelse til den enkelte på egne forhold.� 

Det er således også herbergets værdinorm at indgå som en integreret og loyal del af det� 
sociale netværk som familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen etablerer for de hjemløse i� 
kommunen og derigennem aktivt arbejde på at formindske virkningerne af hjemløshed� 
både til gavn for den enkelte hjemløse men også overordnet set i et medarbejde på at� 
gøre København til et godt sted at bo.� 

Herbergets overordnede samarbejdsparter er Kirkens Korshær og Københavns� 
kommunes familie- og arbejdsmarkedsforvaltning, i det daglige repræsenteret ved 7.� 
kontor.� 

Herbergets øvrige samarbejdsparter er: § 94-området. Men i det daglige væsentligst de� 
to andre herberger, med hvilke der sker en regelmæssig koordinering af fælles indsats� 
gennem møder mellem de tre forstandere. Lokaleentrene, distriktscentrene og� 
narkoambulatorierne. Men i det daglige væsentligst de "lokale" i form af Lokalcentret� 
Bispebjerg, Distriktscenter Nordre og Ambulatoriet Stæren.� 

Med Lokalcentret Bispebjerg holdes der regelmæssigt møder med voksenteamet og� 
serviceteamet, hvor der udveksles erfaringer, træffes aftaler om samarbejdsformer og i� 
det hele taget fortages koordinering af fælles indsatser i forhold, der vedrører de� 
hjemløse.� 

Der forsøges etableret samarbejde med retssikkerhedsprojektets to medarbejdere, 

http://www.kkherberg.dk/virksomhedsplan.html� 10-05-2003 



Document Title� Side 3 af6 

ligesom der i øvrigt via sundhedsprojektet er knyttet tætte kontakter til Hjemløsehuset, 
Gaderummet, Varmestuen og natcafeen i Stengade samt Brugerforeningen. Netop i 
forhold til sundhedsprojektets arbejde arbejdes der på at etablere en særskilt 
visitationsordning til sygestuerne, således at indlæggelse der i høj grad medinddrager de 
to sygeplejersker. 

Sygehusvæsnet. Men i det daglige væsentligst Bispebjerg Hospital og Distriktspsykiatrisk 
center på Møntmestervej. 
Der sker en særlig tværfaglig koordinering via Specialinstitutionen på Forchammersvej af 
den sundhedsfaglige indsats på hjemløseområdet gennem herbergets sygeplejerske, 
således at herbergets fem fleksible sygestuer udnyttes bedst muligt og der foregår en 
løbende faglig opkvalificering af indsatsen. 
Som et led i denne indsats er det aftalt, at der fast en gang ugentlig er læge på herberget 
til afklaring og udredning af beboernes helbredsmæssige forhold. Herudover kan lægen 
efter aftale konsulteres efter behov. 

Der er yderligere fast og rimeligt velfungerende aftale med Distriktspsykiatrisk center om 
besøg af psykiater ca. hver 14. dag samt at der kan ske telefonisk konsultation evt. 
gennem lægen fra Forchammersvej. Lokalområdet. Gennem deltagelse i "Sund By", 
hvor myndigheder, lokale netværk m. fl. Arbejder på koordinering af en fælles indsats 
overfor områdets borgere med henblik på at skabe de bedst mulige bo- og levevilkår i 
lokalområdet. 
Lokaleentret Bispebjerg står for den overordnede koordinering. 
Københavns politi. Men i det daglige væsentligst politiet på Bellahøj (Station 3), hvor der 
er sporadiske møder om konfliktområder, etableret for at sikre at sager ikke vokser over 
hovedet på parterne til skade for det normale tillidsfulde samarbejde. 
Indenfor narkotikaområdet er der etableret særlige kontaktpersoner. 
Kriminalforsorgen. Hvor der arbejdes fra sag til sag men ud fra et grundlag om, at der 
så vidt muligt i forbindelse med udskrivning fra fængsel skal være lagt en handleplan som 
enten undgår placering på herberget eller i hvert fald sikrer at opholdet bliver så kort som 
muligt. 

STATUS/OPFØLGNING pA TIDLIGERE ARSPLAN 

På baggrund af omstillingsplanens sidste fase blev den forrige virksomhedsplan inddelt i 
to faser: ~n der vedrørte året 2001 og en der skulle vedrøre året 2002. 

Kvalitelsmålsætningen for 2001 var, at omstillingsplanen blev gennemført i 
overensstemmelse med de vedtagne beslutninger på en sådan måde, at ingen 
beboer blev udskrevet fra herberget i forbindelse med planens gennemførelse 
uden et relevant bo- eller opholdstilbud. 

Kvalitelsmålene for 2001 var: 

1.� Ingen beboer må sættes på gaden som følge af omstillingsplanens� 
gennemførelse.� 

2.� Der udarbejdes/tages initiativ til udarbejdelse af en social handleplan for samtlige 
beboere. 

3.� Alle beboere - på nær amtsborgere - gives et relevant botilbud. 
4.� Herbergets pladser skulle udnyttes optimalt, således at kommunens øvrige� 

boformer blev belastet mindst muligt af omstillingen/ombygningen.� 

Opnåelsen af disse kvalitetsmål forudsatte et tæt, tværfagligt samarbejde til alle side men 
navnlig, lige fra begyndelsen med den særlige boliganvisning i familie- og 
arbejdsmarkedsforvaltningen. 

I r ksis betød ovenstående at der blev gennemf r medarbe'derne 
indledningSVIS g en e eboer med henblik på vurderin af hvilke 
I U a være det rigtigste: en o n I det n e 91

. I erlng I JEKTET, overflytning til anden boform, 
forbliven på herberget/tilbud om at komme tilbage efter ombygningen. 
Ovenstående blev herefter drøftet individuelt med hver enkelt beboer af to medarbejdere. 
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Resultatet heraf - der ikke i alle tilfælde var sammenfaldende med medarbejdergruppens 
første vurdering - blev herefter på ny drøftet i medarbejdergruppen. 
Hvor der var enighed mellem medarbejdere og beboere sattes handleplanen i værk. Hvor 
der var uenighed foretoges nye drøftelser med beboeren og opnåedes der Ikke herefter 
enighed fulgtes beboernes ønske undtagen i de tilfælde, hvor ønsket var opflytning til § 
91-bofællesskabet. Her blev en medarbejdervurdering om at det ikke var det rigtige tilbud 
fastholdt. 
Arsagen til denne beslutning var, at man ikke ville acceptere, at beboere, der skønnedes 
at nave et udviklingspotentiale, valgæ aeh DekVerriiiieste løsning. 

Herefter sattes næste fase af handleplanen i gang, således at der skete en gradvis� 
omflytning internt i huset i den forstand at de beboere, der var blevet tilbudt plads i § 91�
bofællesskabet i takt med at der kom ledige pladser blev flyttet op på 2. og 3. sal, således� 
at de kunne forblive i huset under ombygningen. For de der ikke skulle blive under� 
ombygningen sattes de aftalte handleplaner i gang.� 
Gennem en meget stor indsats fra familie- og arbejdsmarkedsforvaltningens� 
boliganvisning sammen med den daværende udslusningsmedarbejder blev der på 6� 
måneder skaffet egen lejlighed til 22 beboere. For de 8 amtsborgere, der var i huset, blev� 
der indgået aftaler med deres respektive opholds- og handlekommuner om at disse,� 
senest 1.7.01, skulle tilbyde deres respektive borgere et andet botiibud.� 
Det lykkedes for alle på nær to beboere, der døde.� 
To beboere ønskede flytning til STENGADEPROJEKTET/ Fru Prip og de resterende 8� 
var indstillede på at få tilbudt midlertidig placering i en anden boform.� 

Fra 1.4.01 igangsattes en ordning, hvorefter alle nyindskrevne i forbindelse med� 
indflytningen sammen med deres sagsbehandlere indgik en aftale, hvorefter de var� 
bekendt med, at de måtte påregne at skulle flytte senest 1.7.01 og at herberget ikke� 
nødvendigvis ville kunne garantere, at man kunne skaffe et sted at være i den forbindelse� 
men at man ville forsøge efter bedste evne.� 

Den 1.7.01, da ombygningen gik i gang var der 10 beboere tilbage på herberget som ikke� 
umiddelbart havde et egnet sted at flytte hen.� 
I den forbindelse blev det aftalt med Mændenes Hjem, der lige var færdig med deres� 
ombygning, at de ville tilbyde samtlige 10 plads der.� 
5 tog imod tilbuddet og 5 ønskede det ikke men ville hellere klare sig selv.� 

Sammenfattende må det konstateres, at kvalitetsmålsætningen er 100% opfyldt i en sej,� 
anstrengende og undertiden besværlig proces som dog samtidig ljente til en langt bedre� 
og mere positiv kontakt til beboerne, der medvirkede - for de flestes vedkommende �
aktivt til at det hele skulle gå.� 
Samtidig beviste det tværfaglige samarbejde og de gode kontakter til� 
samarbejdspartnerne deres store værdi, idet disses aktive og positive medvirken - især� 
boliganvisningens også var stærkt medvirkende til succesen.� 

Der skal fremhæves et par særlige forhold i forbindelse med ovennævnte:� 

Ombygningen blev p.g.a. uheld med håndværkerne forsinket i en måned. Det medførte� 
bl.a. et huslejetab, som det lykkedes herberget at holde indenfor det udmeldte budget.� 

Overraskende nok var der ikke "kø" til § 91-bofællesskabet i den forstand, at der ikke� 
blandt beboerne fandtes 25, som medarbejderne fandt burde gives tilbuddet. Nogle - som� 
tidligere nævnt - fordi medarbejderne fandt, at de havde et socialt udviklingspotentiale,� 
der gjorde at de burde forblive i herbergsafdelingen med henblik på udslusning m.m..� 
Nogle - 5 til 6 - som repræsenterede den særlige problematik, at de nok var uden nogen� 
som helst motivation/evne til udvikling i retning af at kunne klare sig selv/komme videre� 
men som samtidig var så dårligt fungerende, at de ikke ville kunne klare sig selv i en� 
boform, der forudsætter selvhjulpenhed i enhver form.� 
Det drejede sig dels om 3 svært alkoholdemente mænd og et par psykisk syge uden� 
tilknytning til behandlingssystemet.� 
Herberget valgte at beholde alle i herbergsafdelingen/sygestuerne med henblik på� 
viderevisitering af dem til mere egnede steder. Det er stort set umuligt.� 
Der findes, viser det sig, aktuelt en gruppe hjemløse, der ikke kan siges at tilhøre� 
herbergsafdelingens målgruppe, idet der ikke er udsigt til, at de vil kunne indgå i et aktivt� 
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udviklingsarbejde indenfor de tidsrammer lovgivningen og kommunens socialplan 
afstikker. 
De høre målgruppemæssigt set til i § 91-bofællesskabet men kan ikke rummes der, fordi 
de er så dårligt fungerende at de kræver tæt personaledækning, som bofællesskabet 
netop ikke kan/skal kunne tilbyde. 
Der bør tages stilling til, hvilke tilbud denne gruppe hjemløse bør gives. 
Det ovenfor anførte om den manglende "kø" til § 91-bofællesskabet er løst og der er nu 
en� mindre "venteliste". Der gik dog ca. 3 uger fra bofællesskabet var klar til det var fyldt 
op. 

KVLlTETSMALSÆTNINGERlKVALlTETSMAL & HANDLEPLANER 

For det kommende år - 2002 - 2003 vil der overensstemmende med virl<somhedsplanen 
blive arbejdet med følgende kvalitetsmålsætning: 

Herberget skal indenfor den fastlagte struktur være et tilbud til alle indenfor sin 
tidligere beskrevne målgruppe, der er i social krise. Herberget skal gennem et 
udgangspunkt i den enkelte beboers situation, gennem princippet om hjælp til 
selvhjælp støtte ham/hende i en udvikling i retning af en forbedret livssituation 
med henblik på at flest mulige sættes i stand til at optage eller genoptage en 
normallilværelse i egen bolig e.l. Der hvor egen bolig e.l. ikke er realistisk skal der 
ydes støtte af anden art til opnåelse af en forbedret livskvalitet. 

Herberget skal herunder tilpasse og udvikle sine tilbud til de løbende ændringer i 
beboerkredsen men alene være henvisende der, hvor egentlig behandling e.l. 
bedst ydes af andre sociale tilbud. 

1.� Til opnåelse af kvalitetsmålsætningen er det et kvalitetsmål at samlede opholdstid 
for 90% af beboerne i herbergsdelen ikke må overstige 6 måpeder 
I det udtrukne statistiske materiale ses, at en del af beboerne opholder sig mere 
end 6 måneder på herberget. 
Handle lanen er derfor, at der så vidt mur all re e ved indskrivnin træffes 
a aler om ophol slid og ormål med opholdet.. 

relevante oplYSninger m.m. bet sendes til sagsbehandleren som hjælpeskema til 
udarbejdelsen af den egentlige handleplan og i den forbindelse tilbyder beboerens 
kontaktperson på herberget sig som sparringpartner. Ordningen sikrer 
dokumentation for opfyldelsen af initiativpligten og indeholder samtidig dels 
beboerens accept på planen og dels relevante oplysninger. 
I tilslutning hertil udarbejdes et særligt boliganalyseskema med henblik på særlig 
at styrke visitationsprocessen til en anden boligform end herbergsdelen. Dette 
skema ledsager Initiativskemaet. @ Det er et kvalitetsmål, at 90% af de beboere der efter aftale flytter fra 
herbergsdelen er enige i, at de har draget nytte af opholdet. Det er handleplanen, J

I at der ved alle planlagte afrejser gennemføres et egentligt afskedsinterview med 
\ beboeren via et tilfredshedsmålingsskema, der dokumenterer processen og 

beboerens holdning til nytten af opholdet. 
3.� Det er et kvalitetsmål, at medarbejdernes faglige viden indenfor arbejdet med 

fremmedsprogede, specielt somaliere, øges med henblik på at opkvalificere 
tilbuddene til dem og mindske konfliktområder. Det er planen, at der i løbet af 
2002 gennemføres en uddannelses- og kursusrække for medarbejderne i 
fremmede kulturer og deres særlige forhoid gennem ansøgning til familie- og 
arbejdsmarkedsforvaltningen om at få stiJIet nødvendige midler til rådighed til en 
sådan efteruddannelse. 

EVALUERING og PERSPEKTIVER 

I forbindelse med omstiJIingsplanen er samtidig gennemført en omlægning af 
arbejdsmetoderne i den forstand, at tidligere tiders faste vagthold er blevet erstattet med 
en flydende/fleksibel arbejdsrytme, der baserer sig på beboernes behov. 
Medarbejdernes arbejdstid er gjort mere fleksibel og tilrettelagt således, at der er flest 
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uocumem l Jtle Side 6 af6 

medarbejdere midt på dagen, hvor beboernes behov for assistance traditionelt er størst� 
og hvor der er mulighed for kontakter til sa� 

Denne ordning gør det også muligt i højere grad at "tage ud af huset" med beboerne.� 

Fra begyndelsen af 2002 er indført et elektronisk klientbehandlingssystem - PDC-Data,� 
der effektiviserer og smidiggør de administrative arbejdsgange, hvorved der efter planen� 
skulle blive mere tid til en aktiv pædagogisk indsats for beboerne. Programmet er� 
påbegyndt 4.2.02 så erfaringer eksisterer endnu ikke.� 
I forbindelse med ombygningen til § 91-bofællesskabet blev det udstyret med� 
vaskemaskiner til beboerne og køleskabe på værelserne.� 
Det aktualiserede et tilsvarende behov for herbergsafdelingens beboere og har betydet,� 
at der er indrettet et fællesvaskeri i kælderen til dem.� 
Ligeledes er der anskaffet køleskabe til hver enkelt i herbergsafdelingen.� 
På grund af et stadig stigende transportbehov er der i 2001 anskaffet en institutionsbil� 
med henblik på at effektivisere og smidiggøre transport mellem de forskellige� 
arbejdssteder herberget har, varekørsel, kørsel til møder, kurser m.m., transport af� 
beboere 0.1.� 
Et antal me et voldeli e e isoder mod medarbe'derne har betydet at der er blevet indført )� 
kommunikatlons- alarmuds r til h . .a. o Ile an� 

( aiarmeres direkte ved et tryk på alarmknappen. 

Udover det i kvalitetsmålsætningerne anførte er perspektiverne for det kommende år 
fortsat at rumme den allerdårligst fungerende del af kommunens hjemløse i 
herbergsafdelingen men også at arbejde på at sikre en tilfredsstillende "visitering" mellem 
de forskellige tilbud herberget rummer. 
Det er også et perspektiv aktiv1 at arbejde med og medvirke til at kommunens 
sundhedsprojekt, som herberget er en del af kommer til at fungere efter hensigten. 
Det er endelig et perspektiv at arbejde på fortsat at udvikle og opkvalificere 
medarbejderne til bedst muligt at kunne løse kommende såvel som aktuelle 
arbejdsopgaver. 

Bjørn Bendorff� 
Forstander� 
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Aftale om økonomisk støtte til indsats over� 
for socialt udsatte grupper� 

Denne aftale mellem Socialministeriet og Københavns Kommune om øko�
nomisk støtte til et antal projekter sigter på at styrke indsatsen over for de� 
socialt udsatte grnpper. Kommunens detaljerede beskrivelse af baggrnnden� 
og indholdet af projekterne er en del afaftalen og vedlægges.� 

I. Projekterne 

A. Forebyggende og understøttende aktiviteter 

1. Forankring af retssikkerbedsprojektet og SKP-ordnlng for bjeinløse� 
,og udbredelse til alle lokal· og rådgivningscentre� 
Indholdet i de 2 forsøgsprojekter, ,hvor Socialministeriets støtte ophører i 

, . somm,~2a03.,har~v""retJ<oncentreret,om:toJlOvedopsaveJ:;);)elsindividu":," .. ' ". " ..: .. '",-" ,:, - i 
, C" et støtieiilobj~'d;;a;"a-;boiipli gaderi''efieri~eii'§'94-bbfol'iii;'som'lfer:~'--"'-:'--:"::-,=",,-,': ->:~\ 

, eftl'r $tøtf~sceftermdfl~gegenboijgellcr~skævbøtlg";iig-del9'delcika1e" "~,o '. ,- -,,',-. 

centres opsøgende gadepiansarbejde. Det ~r ikke mindst kombinationen af� 
de to projekter, der har sikret den nødvendige støtte til en meget marginalise
ret gruppe hjemløse.� 

En anden positiv erfaring fra støtte, og kontak!personforsøget har været flek�
sibiliteten i indsatsen. Det har vist sig muligt at erstatte behovet for persona�
le, der er fast tilknyttet en boform, med støtte- og kontaktpersoner, hvor ind�
satsen kan tilpasses individuelt i forhold til det aktuelle støttebehov. Det� 
betyder tillige, at støtte kan ydes, uanset hvor brugeren opholder sig. Samti·� 
dig understøttes bestræbe1serne for en afmstitutionalisering af bomulighe�
derne for marginaliserede grupper.� 

Erfaringerne fra RetssikJcerhedsprojektet, hvor lokalcentrenes sagsbehandlere� 
direkte varetager det opsøgende gadeptansarlJejde og udøver sagsbehandling� 
på gaden, viser værdien' af, at møde brugerne i deres eget rum - det fri. 5� 
udvalgte lokalcentre har brugt projeklperioden til at udvikle metoder i det� 
kontaktskabende srlJejde og til at arbejde med det såkaldte udvidede retssik�
kerhedsbegreb. Retssikkerhedsaspektet udspringer af en målsætning om, at� 
også meget marginaliserede mennesker bør gives tilbud, der sætter dem i� 
stand til at profitere herafpå lige fod med andre.� 

Støtle- og kon!aktPersonordningen og de lokale centres opsøgende gade�
plansarbejde, der er udviklet gennem Retssikkerhedsprojektet, foreslås vid...� 
reført og udbredt til hele byen. Indsatsen forankres i de lokale voksenteam� 



og i Rådgivningscentrene og tilrettelægges således, at der etableres et fleksi�
belt samarbejde, der tilgodeser variationen i opgaverne over tid.� 

Implementeringen vil successivt blive iværksat, således at der vil være mu�
lighed for at gennemføre de nødvendige introduktionsforløb for nye� 
medarbejdere.� 

2. Natcafe (30 brugere)� 
I Nordvestkvarteret foreslås etableret en nateafe, som et tilbud til nattevan�
drere, bjemløse m.fl. om et sted at være og nogen at tale med i aften- og� 
nattetimerne. Personalet skal desuden yde råd og vejledning med henblik på� 
at bringe de besøgende i kontakt med relevante behandlings- og' omsorgstil�
bud samt lokalforvaltningen. Åbningstid hver dag fra kl. 22 til kl. 7 morgen.� 

3. Idrætshus for psykisk syge (36 brugere)� 
Inspireret af gode erfaringer i andre amtskommuner foreslås som et� 
socialpsykiatrisk tilbud oprettet et idrætshus, hvis hovedformål er at arbejde� 
med idræt og kostvaner som vejen til at forbedre hverdagen fur den enkelte.� 

.".....'.'; c..... ,~·.,,~~~:;~~~~~~~~[=$iW~~~.iF~~r~i'''f ..;. ..o''''C~=,,;,,;'W'~.,'''.,"'"':-" 

.; •.. :: ...•.'-·i···~.~:?~ir~*~l~~I~~ti~ffl~{i,i~:.~jf~·""Ii~::;.~:l.·;i:~~_:~.· .•:.;l� 
Personalenormeringen fomdSlCttes at bestå af 4 medarbejdere med viden� 
idrætshusets arbejdsfetter, dvs. om kost, idræt, arbejdsmarkedsforhold og� 
psykiatri..� 

Idrætshuset vil blive søgt gennemført i samarbejde med Kultur- og Fritids�
forvaltningen forankret i tilknytniilg til et eksisterende samværs- og væ�
restedstilbud, fx samvær.· og aktivitetsstedet Sidelinien. 

4. Samværs- og aktivitetssteder for psykisk syge i Vanløse og Valby (2� 
væresteder) .� 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen lægger i sin sektorplan for områ�
det psykisk syge 2000-2003 bl.a. følgende princip til grund for udviklingen� 
af værestederne: Alle, som har behov for at komme på et samværs- og akti�
vitetssted, skal have mulighed for dette. Det betyder, at der skal være en� 
geografisk placering og spredning, der tilgodeser lokalområdeme. Der� 
mangler fortsat væresteder i lokalområderne Vanløse, Valby og østerbro.� 

Ønsket om etablering af 2-3 væresteder er uafhængig afH:S' forslag til psy
kiatriplan 2003. Ønsket om etableringen afværestederne indgår j Familie- og· 
Arbejdsmarkedsforvaltningens sektorplan for psykisk syge-området for 
2000-2003, og sigter på at tilgodese de bydele, som mangler et værested. 
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5. Brobyggerprojekt mellem thailandske prostituerede og 

lokalforvaltningen 
I et samarbejde mellem voksenteamet på lokalcenter Yesterbro og PRO
Centret iværksættes et opsøgende arbejde i forhold til thailandske prostitue
rede, Første fase er at skabe kontakt mellem de thailandske prostituerede og 
lokaleentret, afdække de sociale behov og problemstillinger, som de prosti
tuerede måtte bave og de handlemuligheder, som Yoksenteamet måtte have 
med henblik på at støtte disse kvinder til at komme ud af prostitution eller 
afbøde skader. Efterfølgende skal handlemulighedeme forankies i en ny 
praksis i lokaleentret. Som kontaktskaber og tolk ansættes en kulturformidler 
i projektet, 

6. Private projektforslag, som indregnes i det samlede tilskud til Køben
havns kommune 

• Udvide/se afåbningstiden i Kirkens Korshærs Kontalacenter 
• Tilskudtil drift qfKirkens Korshærs varmestue "Hotel Jens" 
• Tilskud i 2003-2005 til Frederilrsbergcentret til grmnemflJrelse qf , 
a/koho/behandling qf, 'Ølllændere " , ,,',. '. '. ,', '., ,,_' .. ,. ',. . ", . ,,' .,... ," 

~···'~:·:f<T![~~~4··"~'···-·"-,~i;~IJIiII.~t~~~~j~7E7&~~~;,
 

B. Varige og midlertidige boliger til socialt udsatte� 

7. Kollegielignende boliger til unge psykbk syge (20 platber)� 
Til de' helt unge !'SS'kisk syge eller unge med psykosociale problemer (al�
dersgruppen fra 18 til ca. 25 år). foreslås eIlIbleret et kollegie-lignende boti)�
bud, bestående af i alt 20 boliger. Der mangler egnede botilbud til gruppen,� 
som i dag f.eks. bor hjemme, opholder sig i ungdomspensioner og lign. eller� 
er indlagt, og som efter det fyldte 18. år j en kortere eller længere periode� 
fortsat har behov for en særlig bofonn med personalestøtte� 

Der sigtes på at træne de unge til at etablere en struktureret hverdag, herun
der iværksætte uddannelses- ener beskæftigelsesindSats. og skabe tilknytning 
til eksisterende tilbud, Endvidere sigtes der på, at de unge bliver i stand til at 
bo i egen bolig, evt. med nogen personalestøtte 

8. PlejehjemslIgnende tilbud til yngre alkoboldemente m. fL (10 pladser) 

I Baggrunden for SVOB-projektet (Støtte, Vejledning, Omsorg, Brobygning), der er 
udviklet af Ceuter for Narkotika Indsats, er et ønske om at understøtte netværksud
vikling for de hårdest belastede stofinisbl11gere, .amt opbygninglbedring afkontak
ten til det offentlige system med henblik på at øge målgruppens udbytte af tilbud i 
henhold til social- og anden lovgivning, 
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Som led i udviklingen af differentierede botilbud til udsatte grupper foreslås� 
etableret en plejehjernslignende boenhed med 8-10 boliger med fælles køk�
ken/alrum og opholdsstue.� 

Målgruppen er yngre (under 67 år), aktive, demente alkoholikere, som ofte� 
tidligere også har været stoflblandingsmisbrugere, men som ikke længere har� 
kræfter til et regelmæssigt, aktivt stofmisbrug, men som evt. stadig rar meta�
don. En del af disse personer har endvidere udviklet fysisk invaJiderende� 
følgesygdomme som tuberkulose og hepatitis.� 

For at tilgodese målgruppens behov, forudsættes en personalesammensæt�
ning, som repræsenterer 'en bred faglighed, dvs. både pædagogisk, socialfag�
ligt og sygeplejefagligt personale.� 

9. Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere (8 pladser)� 
Målgruppen er en mindre gruppe afpsykisk syge stofmisbrugere, der ikke er� 
i stand til at leve i og opretholde egen bolig, og som har så bizar adfærd, at� 
de udstødes og marginaliseres i de eksisterende bo- og støttetilbud.� 

.....,..,;....'.; .... ~~t-~~rl~~i~i~~I!~t~~!!~t~~~~!~rlf~n~1·:;·:=:·;.;~:=::t~:-·~·;f~~~":~~~;·;:·
 
på e!?;nepiæmisser, oglivordei" ikkeiWffiienaigvissolles kiåv om:.afudvude· '.... ,. '.
sig. 

Botilbuddet foreslås indrettet som 6-8 selvstændige boliger. 

Der foreslås ansat 3-4 kontaktpersoner med sundhedsfaglig uddannelse, evt.� 
også tilknyttet en psykialrisk konsulent. Kontaktpersonerne skal knytte kon�
takt over tid, og sørge for beboernes basale behov bliver optyldt, herunder at� 
beboeren overholder aftaler om behandling, lægebesøg, aftaler med lokal�
forvaltningen mm.� 

Arbejdet skal ikke have karakter af behandling. Behandling for den psykiske .� 
lidelse, stofmisbruget mm. sker i de respektive behandlingssystemer.� 

10. Plejekollektiv for ældre, delvist selvhjulpne, men meget omsorgs�
krævende stofmisbrugere (5 pladser)� 
Med henblik på at udJ>ygge pleje- og omsorgsforanstaltningerne for ældre,� 
delvist selvhjulpne, men omsorgskrævende stofmisbrugere foreslås etable�
ring af et plejekollektiv med ca. 5 pladser i tilknytning Ambulatoriet Stæren.� 

Det er planen at plejekollektivet i høj grad skal være brugerstyret, og at vel�
fungerende stofmisbrugere i behandling på Ambulatoriet Stæren skal indgå i� 

personalet.� 
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Plejekollektivet foreslås etableret med 5 pladser som en midlertidig forsøgs
ordning i allerede tilgængelige lokaler. 

12. KFUM's skæve boliger (5 pladser)� 
Københavns Kommune indgår fra 2005 driftsoverenskomst med KFUM's� 
Kollegium om afholdelse af udgiften til en social vicevært mm. i tilknytning� 
til de nye boliger. I forhold til Københavns kommunes nuværeOl;le aktivite�
ter, vil der være tale om aktivitetsudvidelse� 

13. Bofællesskab for grønlandske kvinder (6 pladser)� 
Til en gruppe på 5-6 boligløse grønlandske kvinder med sociale problemer� 
indrettes et bofællesskab med støtte fra en grønlandsk talende social vice�
vært.� 

Kofoeds Skole har overfor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udtrykt 
interesse for at anvende en villa, som er doneret til skolen, til dette formål. 
Tanken er, at driften af ejendommen skal hvile i sig selv, således at ejen
domsudgifterne inkl. forbrugsafgifter dækkes afbehoemes huslejebetaling. 

. : ., ", -';:·~r·, "'r"~,,::,;_ ':··~'··l.,.';,:.:. :,::~...;,;.; ..i;~:;;~·".~:-~;":u:<;;;:,;;,;;;.;~~::.::...;;;.~.:.:~.;;;.;~,;:"~:;;,;,;.:..! •."i~:_~ u,:;;;,;,-;~';'::"::~''';,::::-:;;;';;'::;~'::~:~,-' ~.: ~,~ ..',;;:.. , .-,.:.,-. 
'. ~14/BOt~lIesSIl:l:lrtihocl;lltlids~tte~grØldæJ!d_:''PryJl!II:t'1JIli'' '(~]il.d~'·' •. ", 

ser) . .' ....•.. ."'" ,''''''':' .. , .... "~,:::"'''''.,c"",,;,,:, 
. 'Diltforeslb etDbleret 6'skæVCboliger til soeialttidSatte grøm~ndere; Boli

gerne forudsættes at hvile i sig selv, således at der alene påregn,es en årlig 
udgift til ansættelse af grønlandsk talende projektleder/social vicevært med 
håndværksmæssig uddannelse. 

15. Skæve boliger. opgangsfæUesskab (8 pladser)� 
Til en gruppe på 8 beboere, som i længere tid har boet i § 91-bofælleskab på� 
Kollegiet GI. Køge Landevej, og som vurderes ikke at ville være i stand til at� 
bo alene i egen lejlighed, foreslås etableret et opgangsfællesskab.� 

Der er behov for personalestøtte til udførelse afalmindelige huslige aktivIte
ter, madlavning, iii at overholde behandlingsaftaler 0.1. Der forudsættes kun 
personalemæssig dækning på hverdage i dagtimerne. 

16. Private projektforslag, som indregnes i det samlede tilsknd til Kø
benhavns kommune 

• Gaderummef 
Til videreførelse af Gaderummets nuværende aktiviteter - værested, rådgiv
ning og bokoIlektiv til unge hjemløse er ansøgt om tilskud fra satspuljen til 
socialt udsatte. 

Socialministeriet og Københavns kommune, Familie· og Arbejdsmarkeds
udvalget er enige om, at tilskud til Gaderummet indregnes i det samlede 
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satspuljetilskud til Københavns kommune, som udbetaler tilskudsbeløbet i 
projektperioden og siden hen forankrer aktiviteten forudsat: 

• mGaderummet omdannes. til en selvejende institution med en juridisk� 

holdbar bestyrelse� 
• mGaderummet fastholder indhold, målgrupper og økonomi, således som� 

det fremgår af ansøgning til sarspuljen til socialt udsatte� 
• mdet hele tiden har været og fortsat er Gaderummets eget ansvar at finde� 

nye lokaler. som opfylder brandmyadighedemes krav til brandsikring.� 

• Projekt Kvindely 
Projekt Kvindely, et lcrisecenter for prostituerede kvinder. Krisecentret. som� 
er placeret i Roskilde modtager kvinder for hele DaDmark. loverensstem·� 
melse med den fuktiske pladsudnyttelse er aftalt. at udgifter til krisecenteret� 
afholdes af de kommuner. som benytter krisecentret i forhold til pladsfor
bruget. .� 

• Tilskud til Clean House'projekter Cæe-House og Kris-Danmal'k 
Den Selvejende Institu#on 111e Clean House. som er et værested for stofii'i 

.. ,., ·.";.";ii(jfifoiii.anji;ll'åtmsa;'ijj~~:'S"&'iii'ftiIllil~~~41i~i!fPi$j~~'ti6t'Ci'''''''' ~''':'}~;~r ;:;~'~~; -~::3~:~.:' ;::''''~:4 
e Hou e" , ,,v," .m~ft_ k",';' d'det ~~"at ro'-'~"" "t'I): "kan" .r '" ,s.Qg .. ,,:,.~t' .........!!t.. ".,c,. .. 'l'....""•.•.P.tl.~"'l;!\e,~eIl... . .... '� 

skabe muiighederf'orkrlQ1i1ieu:e.,ag.stotinisbrugere.s~dekarif!brudtden: .� 
onde cirkel. blive arbejdsmarkedsparate. komme tættere på lIIbejdsmarkedet� 
og dermed blive i stand til at bidrage til samfundets fællesskab,� 

Socialministeriet yder frem til og med 31. december 2004 et årligt tilslcud på 
4 mio. kr. til disse projekter. Fra 2005 ydes et tilsvarende tilskud fra satspu!

Jen til indsats overfor socialt udsatte. Tilskuddet gives til Københavns kom·� 
mune i en treårig projektperiode. hvorefter aktiviteten forankres i Købeu.� 
havns kommune. dvs. at Københavns kommune herefter i henhold til en� 
driftsaftale yder et fortsat driftstilskud til disse aktiviteter.� 

De nuværende aktiviteter i projekterne "Care House" og "Kris-Danmark"� 
udbygges med udslusningsboliger!et halt\vay-house organiseret som et § 91�
botilbud med plads til 10-12 personer.� 

(} 1 
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II. Økonomi 

1000 kr. Pladser 2003 2004 2005� Anlæg i 
alt 

Forehyggmde og 'lnderstolten
de aktiviteter 

KØBENHAVNS KOMMUNE� 
Forankring qfretssikkerheds-�
Projektet og SKP-or<iningfor� 
Hjemløse og udbredelse til alle� 
lokol- af! rådf!ivrzin"scentre� 
ArUg driftsudgift� 2.233 6.700 6.700 -
Natcqfe i Nordvest-
Kvarteret 30� 
Anlæg/etablerinn 1000 O O 1000� 
Nenodriftsudl!ift 625 2500 2500 

Idrætshus til tJsvkisk sv",e 36� 
Anlæg/etablerine O 1000 ,.. O _" ...,. 1000� ;..,,; ,;.,;',..,:.:-.;.:~'.'.-.:~,., .. ;)'d:"':;';1;~

,,'.~-_.'' "...... ,. ".~ 

~	 "-ir"Atllilitlflft&jj1lilift.::c ..",.. ".' • o. ..,;_., ...... .,-, .: ·:::'0,: o,:;:;;: ::';j:$'tmi :;::::;',.:2$00' .,-". "-~"'."~' '",.:" ,-.. ~...... .. . 'I, 
, , ", -,-, , .. " , , . ",',.~ . ;':-.,"--.� i'J

"2værestider til DslIklskSv"e 60 . ,� 

AnIailll.iablerlm! 2000 O 
, , 

O 2000� 
IArlln driftsudl!ift 5000 5000� 
Brobyggerprojekt mellem thai
landske prostituerede og lokol-�

I fOMlaltninf!en� 
Arlie driftsudllift� 163 163 163 

j 
PRIVATE 
Udvidelse qfåbningstid ved 
Kirkens 
Korshærs Kontalacenter� I 

ArUg driftsudl!ift� 423 423 425 

Kirkens Korshærs varmestue v "Hotel Jens n 

Arli. driftsudllift 135 135 155 

Indsals iforhold lil grenlændere 
AI/roholbehandJin",mm 
Arlie driftsudgift� ·1400 1400 1000 

BoslØlle lil Metodislkirkens� 
Hiemløse/rol/ektiver� 
Arlig driftsudllift� 110 110 110 

Dannerhusets KrisecentervStølle til voldsramte kvinder 
IArlig driftsudgift 370 370 370 
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Centerfor Narkotika Indsats 
"SVOB"-lJroielaet 
Arlie driftsudllift 

I 

1.300 1.000 LOOO 

Forebyggende og understøt
tende 
aktiviteter i alt 
Anlægletablerin2 
Nettodriftsudgift 

126 
3000 

6.759 
1000 

20.301 
O 

19.!n3 
4000 

Varige og mldiertidige 
boliger til socialt udsatte 

~ENHAVNSKOMMUNE 
Kollegieligmmde boliger til 
un!!e IJwkisk syge 
AnIæl!!etablerin.2 
Nettodriftsudgfft 

20 

O 
O 

6000 
O 

O 
5020 

6000 

lejehjems/ign. tilbud, aiko
holdement!. stofmisbr. M.fl. 10 . . ,;.' . ,.....'.� 

""'~.""S\iilO' ~~.;t~i~_~},~i"j 
"-"•..", '~".,:".,: . •:,;-.,::':".;.ø< ,:3~;;i:.~ -.:J:~.,.~:~ \i.;f~ ..... '",.". 

"'.' .;,.::.:, 'clJ~ . . ,~~;;:,;,.~;:;.;:.:'} " ,. "r·E "';!,:, ·.-·.,i.'· .••., .r 'o.,. '.' .. ' 

. . '" ... . . ."Bart 'til"p$ikiiksyge sto!- .. 8, . 
MfSbnlf!Cre . . 
Anlæg/etablering 3000 O O 3000 
Nettodriftsudlrift 1600 3100 3100 
Plejekollektiv til ældre sely.. 5 
hjulpne stofinisbrurlere 
AnlælZletablerine 200 O O 200 
Nettodriftsudltift 1120 1280 1280 

KFUM-s skæve bo/iJ<er 5 
Nettodriftsudllift O O O -
Bofæ//esskab til grønlandske 6� 
Kvinder� 
An1alg/etablerin2 O O O O 

.Ariig driftsudgift 350 350 350 -
Bofællesskab til socialt udsatte 6� 
J(7"Ønlændere "i//u"� 
Arlig driftsudgift 350 350 350 

·bSkæve boliger - opgangifæll.... 8� 
skab� 
Arlie driftsudJtift 350 350 350 
Gaderummet� 
Værested, rtidg. Og bokolle1Uiv� 
Ifor un!!e hjemløse� 
ArUg driftsudllift 3.875 3.875 
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'Y.Q. 
PRIVATE� 
Proiekt "Kvinde/v" 4� 
Arli2 driftsud2ift 1.500 1.500 1.500� 

C/eanHouse 12� 
Anlæg/etablerin2 1.000 O O� 
Arlig driftsud2ift O 1.060 6.200� 

BotiJbud i alt� 
Anlæg/etablering 4.200 11.000 O 15.200� 
Nettodriftsudaift 5.270 11.865 26.525� 

Ud.lfter i alt 84 

Anlæl!!et.blerin2 7.200 12.000 O 19.200� 
NettodriftsudJrift 12.029 32.466 47.888� 

Bullerpulje . 2.000 3.000 

l .lt anlæl! 02 drilt netto 21.229 47.466 47.888 

m. Økonomisk tilskud 
.".·i{øDeiilfå~KØWtgit/ife':W:.'ti~Yil~i::r~ålf:.Ii6:S83:QQlfk't;:l..ii'~fio4ilit':'~03.:z;~;;:;t,:;~t.,,;··;·.'::?,~:~:';'.~,f';:·C,,·;7:,·-';.7.·;;'·· 
. 2005iJJjQ. fora~1t.ittea19/l()Q.OOQJir. #l.lItilaig,'~t\\1lIe.tit!t.og.c;l2.3.B~ .•oQQkt..; . . "..•...•• ~.;...> 
til drift: Hertilkommeren bufferpulje pa i alt 5 mio. kr. . . 

Tilskuddet til de fiivillige og private initiativer udbetales via Københavns� 
Kommune med henblik på forankring af initiativerne i kommunen.� 

IV. Tilskodsbrev� 
Kommunen/amtskommunen modtager et tilskudsbrev fra Socialministeriet� 
for hvert afde projekter, der er givet økonomisk støtte til. Tilskudsbrevet� 
indeholder de detaljerede bestemmelser om regnskabsaflæggeise, rapport�
krav mv. Tilskudsbrevet og denne aftale indeholder tilsammen betingelserne� 
og forudsætningerne for den økonomiske støtte.� 

V. Finansiering og krav om tilvækst� 
Anlægsudgifter til projekterne og de to første års driftsudgifter finansieres� 
med 100 % statslig støtte. Fra det tredje driftsår nedsættes støtten med 20 %� 
årligt, og det beløb, som aftrapningen udgør, lægges .dlrekte over i Køben�
havns Kommunes bloktilskud.� 

Det forudsættes, at projekterne er varige, og at den del afbloktilskuddet, der� 
stammer fra Puljen til soeialt udsatte grupper fortsat benyttes til de oprinde�
lige fonnål.� 

Kravet om tilvækst omfatter de aktiviteter, der er støttet af midler fra Puljen� 
til socialt udsatte grupper. Tilvækstgarantien omfatter denned de støttede� 
kommunale projekter samt de projekter, hvor kommunen indgår driftsover�
enskomst med friviIlige eller private organisationer og foreninger 0.1. Endvi
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dere omfattes nye projekter, som kommunen støtter via puljemidlerne, men 

hvor det er frivillige eller private, der er udfører af initiativet. 

Kravet om tilvækst omfatter ikke de frivillige og private initiativer, som 
findes allerede, og hvor kommunen nu går ind og støtter økonomisk via mid
Jer fra Puljen til socialt udsatte grupper. Dette medfører ikke altid en merak
tivitet, men sikrer, at initiativerne forankres i kommunen. 

De støttede aktiviteter vil indebære en generel kapacitets- og kvalitetsforbed
ring på indsatsområdet. Der er ikke planer om reduktioner inden for de nu
værende aktiviteter, og projekterne vil derfor betyde en reel tilvækst. Tilsva
rende planlægges ingen reduktioner i pladsantal indenfor de eksisterende 
bofurmer, 

VI. Tværgående evaluering 
Socialministeriet vil igangsætte en overordnet tværgående evaluering af 
nogle af indsatsområderne i de store byer. Kommunen er indstillet på at del
tage i denne evaluering. 

: :.:.::.. :;~~~e;~~~:;";~~~;~~'~~~~~~i~~~~~;~~~~'::;'C:C':-'::;:;'~:c;;';?"i;;;'~::;,. - ~. 
ten skill bl.Ii;'in.deholdeeiiStalusfOr projektets udfØrelse ogendOkuirie:ntati
on for, at tilvælcstgarantien bliver opfYldt. 

vm. Årlige statusmøder 
. For at understøtte og fremme en gunstig udvikling på området holdes årlige 
møder mellem Socialministeriet og kommunen. Det første møde holdes for
året 2004. 

, 
r 

Parterne bekræfter med deres underskrift aftalens indhold og betingelser. 

København, den 5/5 OJ København, den .{q. 9. Zoo ~ 
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Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

DAGSORDEN 

for ordinært møde onsdag den 19. marts 2003 

Sager til beslutning 

11. Status vedr. Gaderummet samt henvendelse fra 

Ole Henriksen (Bilag) 

FAU 142/2003 J.nr. 89/2003 

INDSTILLING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager 

Socialministeriet foreløbige svar på ansøgning om 

økonomisk støtte til Gaderummet til efterretning, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at 

der indenfor den samlede bevilling på 2,5 mil!. kr. i 



2003 bruges midler til etablering, depositum m.v. i nyt 

lejemål, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender at 

Gaderummet meddeles at Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget ikke råde over egnede 

lokaler. 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender at 

Gaderummet meddeles at Gaderummets forslag om 

etablering af et nyt botilbud til unge under 18 år i 

tilknytning til Gaderummet ikke indgår i Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser for løsning af 

boligproblemer for udsatte unge 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender 

brevudkast fra Familie- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen til Gaderummet. 

RESUME 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget nedsatte den 

30. januar 2002 en politisk følgegruppe vedrørende 

Gaderummet. Konsulentkompagniet blev engageret 

til at koordinere og formidle arbejdet mellem 

følgegruppen, Familie- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen og Gaderummet, og 

udarbejdede en ny revideret ansøgning til den Den 

Sociale Sikringsstyrelse om økonomisk 

medfinansiering. Der kom i august 2002 afslag på 



ansøgningen. CASA blev engageret til at foretage en 

ny evaluering. Følgegruppen indstillede til Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget den 11. december 2002, at 

der blev afsendt en ny revideret ansøgning til 

Socialministeriet, samt at følgegruppen blev nedlagt. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afsendte 

den 20. januar 2003 en ny ansøgning til 

Socialministeriet, som der foreligger et foreløbigt svar 

på. Endvidere har Gaderummet ved 

bestyrelsesformanden henvendt sig til Borgmesteren, 

om finansiering af en ny ejendom samt etablering af 

et botilbud til unge under 18 år. 

SAGSBESKRIVELSE 

Den private organisation Gaderummet/Regnbuen er 

et "socialpsykologisk fristed" på Nørrebrogade, som 

primært bliver drevet af psykolog Kalle Birch-Madsen. 

Stedet består af en rådgivningsenhed, som tilbyder 

psykologisk hjælp, et værested med døgnfunktion for 

unge i alderen 18 til over 30 år. Flest dog mellem 23

26 år. 

Gaderummet er opsagt fra deres lejemål af udlejer og 

brandmyndighederne har gjort Gaderummet bekendt 

med, at det er ulovligt at bo på stedet grundet 

brandfare. Dette bevirkede, at Socialministeriet 

stoppede sin støtte med udgangen af 2002. Familie

og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke tidligere 



støttet Gaderummet økonomisk, men den politiske 

følgegruppe har gennem 2002 støttet Gaderummet 

med et krisebudget på ca. 100.000 kr. månedligt, 

jævnfør beslutning i Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. marts 2002, og gør 

dette forsat jævnfør beslutning i Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget den 11. december 2002. 

Den 11. december 2002 besluttede Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget, at nedlægge den politiske 

følgegruppe. Det blev endvidere besluttet, at 

Konsulentkompagniet skulle forsætte som en 

uafhængig og koordinerende organisation, som 

sammen med Gaderummet skulle udarbejde en ny 

ansøgning til Den Sociale Sikringsstyrelse. 

Ansøgningen blev afsendt af Familie- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen den 20. januar 2003 

med en bemærkning om, at det er under 

forudsætning af, at Gaderummet laves til en 

selvejende institution med en juridisk holdbar 

bestyrelse, at Københavns Kommune medfinansierer 

det fremtidige Gaderum. 

Den 6. februar 2003 afholdte Familie- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen møde med 

Socialministeriet omkring satspuljemidler. Under 

mødet blev Gaderummet drøftet, og Socialministeriet 

gav udtryk for, at de var positive overfor en 

ansøgning fra Gaderummet, men at de ikke ville 



støtte Gaderummet før Gaderummet bor i nye 

godkendte brandsikre lokaler. Gaderummet har 

tidligere den 29. august 2002 modtaget afslag på 

ansøgning til Den Sociale Sikringsstyrelse. Af 

udvalgsbeslutningen den 11. december 2002 fremgår 

det, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget skal have 

sagen forelagt på ny, når der foreligger svar fra 

Socialministeriet. 

Status er, at Gaderummet fortsat bor i opsagte ikke 

brandgodkendte lokaler på Nørrebro. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indgået 

en ny kontrakt med Konsulentkompagniet blandt 

andet med henblik på, at de skal støtte Gaderummet i 

at finde egnede lokaler, etablere Gaderummet som 

en selvejende institution med en juridisk holdbar 

bestyrelse m.v. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen råder fortsat 

ikke over egnede mulighed for at huse Gaderummet, 

og det er forsat Gaderummets ansvar at finde nye 

godkendte lokaler, jævnfør tidligere beslutning i 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 

263/2001). 

Bestyrelsesformand for Gaderummet Ole Henriksen 

har sendt en e-mail til Borgmesteren den 4. februar 

2003, hvor i han oplyser, at Gaderummet "endnu ikke 

har fundet et sted at være hvis/når Landsretten 



dømmer os ude'. Endvidere ønsker Ole Henriksen og 

Gaderummet, at indgå i en dialog omkring et 

samarbejde vedrørende de "uanbringelige 16-18 

årige, som København Kommune så enten anbringer 

på hotelværelser el/er lader gå lala'. Gaderummet har 

kig på en større ejendom, som både kunne rumme 

Gaderummet samt et nyt botilbud til de 16-18 årige, 

foreslår Ole Henriksen. 

Ovennævnte e-mail er fulgt op af yderligere en e-mail 

til Borgmesteren d. 27. februar 2003, hvoraf det 

fremgår ud over ovennævnte, at Gaderummet 

"mangler nogle garantistil/elser'~ 

Københavns Kommune kan ikke give garantistilleise 

til andre end kommunens egne institutioner, og i de 

tilfælde alene indenfor budgetmæssige afsatte 

rammer. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har 

udfærdiget et udkast til et svarbrev, hvor i der 

præciseres, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

ikke råder over egnede lokaler til at rumme 

Gaderummet, men at Konsulentkompagniet er blevet 

anmodet om at støtte Gaderummet i at finde egnede 

lokaler. Endvidere gøres der opmærksom på, at 

Gaderummets forslag om etablering af et nyt botilbud 

til unge under 18 år i tilknytning til Gaderummet, ikke 

indgår i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 



overvejelser for løsning af boligproblemer for udsatte 

unge. Yderligere nævnes det, at 

Borgerrepræsentationen har givet dispensation for 

deponering, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

har bevilget konsulentstøtte til Konsulentkompagniet 

med henblik på at hjælpe Gaderummet med at 

implementere de beslutninger som Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet d. 11. 

december 2002. 

Gaderummet har d. 4. marts afleveret et omfattende 

materiale til Borgmesteren, som ikke er blevet 

behandlet i nærværende indstilling. Materialet indgår 

som bilag indstillingen. 

MILJØVURDERING 

Ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser. 

ØKONOMI 

Som det fremgår af indstillingen til Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget fra følgegruppen den 11. 

december 2002 indeholder den nye ansøgning til 

Socialministeriet den samme budgetramme, som den 

ansøgning Gaderummet har modtaget afslag på 

august 2002. Det vil sige et budget på 3,8 mil!. kr. 

årligt, hvoraf 1,4 mill. kr. er medfinansiering fra 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget. 

Der ud over afsættes der 100.000 kr. til finansiering af 



en psykiatrisk konsulent, der skal sikre et samarbejde 

mellem Gaderummet og "psykiatrien". Det vil sige i alt 

1,5 mil!. kr. årligt. 

Der er samlet ansøgt om en budgetramme på 3,9 

mill. kr. for årene 2003-2005, hvoraf 1,5 mil!. kr. pr. år 

er medfinansiering fra Familie- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse 

med udmøntning af budget 2003 afsat en ramme på 

op til 2,5 mil!. kr. pr. år til Gaderummet. 

Ud over medfinansiering skal der i indeværende år 

påregnes udgifter til Konsulentkompagniet samt 

udgifter til ny ekstern evaluering jævnfør beslutning 

på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 11. 

december 2002. Disse udgifter anslås til ca. 0,8 mil!. 

kr. Endelig skal det bemærkes, at der ikke i 

ansøgning er taget højde for eventuelle 

fraflytningsudgifter, etableringsudgifter samt eventuelt 

depositum. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at 

Gaderummet gives mulighed for i 2003 at bruge i alt 

1,7 mil!. kr. til drift, eventuelle fraflytningsudgifter, 

etablering, eventuelt depositum. Den samlede ramme 

er på 2,5 mil!. kr. hvorfra der tilbageholdes 0,8 mil!. kr. 

til betaling af Konsulentkompagniet og ekstern 

evaluering. P.t. finansieres en krisebudget på ca. 





2003 
•� Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forbrev 

til ansøgningen d. 20. januar 2003 til 
Socialministeriet 

•� Mail fra bestyrelsesformand for Gaderummet Ole 
Henriksen d. 4. februar 2003 

•� Mail fra bestyrelsesformand for Gaderummet Ole 
Henriksen d. 27. februar 2003 

•� Kopi af kontrakt mellem Familie- og� 
Arbejdsmarkedsforvaltningen og� 
Konsulentkompagniet� 

•� Kopi af materiale fra Gaderummet afleveret til 
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 4. 
marts 2003 

Grethe Munk 

/ 

Carsten Stæhr Nielsen 

<lID> 
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Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

BESLUTNINGSPROTOKOL 

fra ordinært møde onsdag den 19. marts 2003 

Sager til beslutning 

20. Status vedr. Gaderummet samt henvendelse fra 

Ole Henriksen (Bilag) 

FAU 161/2003 J.nr. 89/2003 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, 

at Socialministeriet foreløbige svar på ansøgning om 

økonomisk støtte til Gaderummet tages til 

efterretning, 



at der indenfor den samlede bevilling på 2,5 mil\. kr. i 

2003 bruges midler til etablering, depositum m.v. i nyt 

lejemål, 

at Gaderummet meddeles at Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget ikke råder over egnede 

lokaler, 

at Gaderummet meddeles at Gaderummets forslag 

om etablering af et nyt botilbud til unge under 18 år i 

tilknytning til Gaderummet ikke indgår i Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser for løsning af 

boligproblemer for udsatte unge, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fastholder 

målgruppe, indhold og økonomisk ramme jævnfør 

ansøgning til Socialministeriet og derfor ikke kan 

støtte det konkrete forslag om lejemål, 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender 

brevudkast fra Familie- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen til Gaderummet. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i 

mødet den 19. marts 2003 

Anders Kirchhoff og Unna Madsen deltog under 

punktets behandling. 



Indstillingen blev tiltrådt. 

RESUME 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget nedsatte den 

30. januar 2002 en politisk følgegruppe vedrørende 

Gaderummet. Konsulentkompagniet blev engageret 

til at koordinere og formidle arbejdet mellem 

følgegruppen, Familie- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen og Gaderummet, og 

udarbejdede en ny revideret ansøgning til den Den 

Sociale Sikringsstyrelse om økonomisk 

medfinansiering. Der kom i august 2002 afslag på 

ansøgningen. CASA blev engageret til at foretage en 

ny evaluering. Følgegruppen indstillede til Familie- og 

Arbejdsmarkedsudvalget den 11. december 2002, at 

der blev afsendt en ny revideret ansøgning til 

Socialministeriet, samt at følgegruppen blev nedlagt. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afsendte 

den 20. januar 2003 en ny ansøgning til 

Socialministeriet, som der foreligger et foreløbigt svar 

på. Endvidere har Gaderummet ved 

bestyrelsesformanden henvendt sig til Borgmesteren, 

om finansiering af en ny ejendom samt etablering af 

et botilbud til unge under 18 år. 


