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Kære Rikke Lauritzen 
 
Tak for din henvendelse af 8. juni 2009, hvor du stiller følgende 
spørgsmål til forvaltningen: 
  
”Jeg vil gerne bede forvaltningen om en kommentar til nedenstående 
[skrivelse fra Kalle Birck-Madsen, red]. Specielt en status på 
oplysningerne om antal brugere/afviste brugere”. 
 
Socialforvaltningens svar 
 
Antal brugere 
Partnerskabet Askovgården og Missionen blandt hjemløse, der driver 
Rådmandsgade 60 oplyser, at de i perioden siden overtagelsen som 
udgangspunkt ikke har afvist brugere. Det har kun været i de tilfælde, 
hvor brugerne ikke har kunnet fremvise papirer på deres lovlige 
ophold i landet. Derudover har enkelte brugere fået længerevarende 
karantæne for at have truet personalet mv. Det skal derudover oplyses, 
at Nødrummet fra 1. december 2008 til 31. maj 2009, har haft en 
gennemsnitlig belægning på ca. 15-18 beboere ad gangen.  
 
Rådmandsgade 60 har igennem længere tid haft behov for en 
renovering grundet slitage og hærværk. Socialudvalget tog således på 
mødet den 3. juni 2009 til efterretning, at renoveringen igangsættes 
indenfor en ramme af 1.7 mill. kr. Renoveringen omfatter bl.a. 
indgangspartier, vinduer, afhjælpning af fugtskader, malerarbejde, 
renovering af bad/toilet i lejligheder i boenheden, samt af 
fællesarealer, fællesrum og køkken mv. 
 
På baggrund af den forestående renovering har der i maj og juni 2009 
været et mindsket antal brugere i Rådmandsgade 60. De beboere, hvor 
det er vurderet, at de er parate til at bo i egen bolig, er dermed blevet 
boligindstillet via den boligsociale anvisning. Heraf har 5 beboere fået 
tilbudt egen bolig. De beboere, der ikke er klar til at blive 
boligindstillet, kan forblive på Rådmandsgade 60 under renoveringen. 
 
Selvom boenheden i Rådmandsgade 60 neddrosles i 
renoveringsperioden, fungerer rådgivningsfunktion mv. i hele 
renoveringsperioden, der løber frem til 1. oktober 2009.  
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Kalle
Billedforklaring
http://gaderummet.dk/a%20a%202009/2009-08-05%20Lokalavisen.%20Gaderummet%20er%20snart%20renoveret.pdf

http://gaderummet.dk/a%20a%202009/2009-08-05%20Lokalavisen.%20Gaderummet%20er%20snart%20renoveret.pdf
Kalle
Tekstboks
For yderligere misinformation og løgn, se Lokalavisen v/ Henriette Søe, der ikke mener at der er noget galt med hendes artikel, og derfor ikke vil rette den - ligesom i flere tidligere artikler om Gaderummet. Lokalavisen er alle gange blevet til et partitalerør for de kristne grupper Askovgården og Missionen for Hjemløse, 

Kalle
Tekstboks
Et svar på Henriette Søe bedrift, som hun ikke vil bringe: 2009-08-18 Facadens renhed

http://gaderummet.dk/a%20a%202009/2009-08-19%20Facadens%20renhed%20v%20Tina%20Rye%20Hansen.htm
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Det fremtidige tilbud 
Det fremgår af projektskitse ”Akuttilbud til unge i Rådmandsgade”, 
som er en del af Socialforvaltningens forslag til ansøgning om midler 
til hjemløsestrategi til Indenrigs- og Socialministeriet, at 
Socialforvaltningen ønsker, at styrke tilbuddet i Rådmandsgade. 
Såfremt midlerne bevilges, vil der kunne etableres aften-, nat- og 
weekendbemanding fra 1. oktober 2009, hvor tilbuddet forventes 
færdigrenoveret. Hjemløsestrategien behandles af Socialudvalget den 
17. juni og i Borgerrepræsentationen den 17. september 2009. 
Ansøgning sendes til Indenrigs- og Socialministeriet senest 1. juli 
2009 med forbehold for BR’s godkendelse.  
 
Tilbuddet skal efter renoveringen have plads til 20 midlertidigt 
indskrevne unge i enkelt- og dobbeltværelser samt 10 akutpladser til 
unge. For at styrke tilbuddet vurderes det, at der er behov for 
døgndækning. Weekend-, aften-, og natbemanding i tilbuddet skal 
sikre trygge rammer for de unge beboere og styrke mulighederne for 
det socialfaglige arbejde med de unge, f.eks. i form af aktiviteter og 
samtaler om aftenen.  
 
Herudover videreføres Værestedet som fortsat skal være et fristed, der 
kan rumme hjemløse unge, herunder sindslidende og misbrugende.  
 
Det tredje element i tilbuddet er rådgivningsfunktionen, som er 
tilknyttet både boformerne og værestedet. Rådgivningsfunktionen skal 
fortsat fungere som supplement til de almindelige hjælpe- og 
behandlingsmuligheder. Rådgivningen er åben for alle og er anonym.  
 
Visioner for Rådmandsgade 60 
Socialudvalget besluttede på møde den 2. maj 2007: ”at det 
nuværende tilskud til Gaderummet fremadrettet anvendes til drift af et 
nyt tilbud med samme målgruppe drevet efter alternative pædagogiske 
principper, og at det nye tilbud organiseres som en selvejende 
institution” (SUD 174/2007).  
 
Ovenstående er det politiske udgangspunkt for driften af 
Rådmandsgade 60. Socialforvaltningen og Partnerskabet er på 
nuværende tidspunkt ved at udarbejde den samarbejdsaftale, der 
fremover skal danne grundlag for driften af Rådmandsgade 60. Af 
aftaleudkastet fremgår det, at visionen for tilbuddet er:  
1) At der er en social indsats i forhold til en gruppe af unge hjemløse 
med personlige og sociale problemer, 
2) at der findes en bredspektret rådgivning og  
3) at der lægges vægt på brugerinddragelse og medindflydelse i det 
nye tilbud.  
 
Herunder opstilles en række konkrete målsætninger, der indebærer en 
helhedsorienteret social indsats vedr. livssituation, boligsituation og 
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behandling af misbrug mv. På det praktiske niveau kan det nævnes, at 
målgruppen i det nye tilbud stort set er uændret fra det tidligere 
Gaderummet. Herudover må det bemærkes, at de ansatte i 
Rådmandsgade 60 er fagligt kvalificeret personale med erfaring fra 
tidligere arbejde med målgruppen.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Anette Laigaard 




