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Pressemeddelelse 
 
Embedslægens Tilsynsrapport for Gaderummet trækker 
grundlaget væk fra kommunens Socialfaglige Tilsyn. 
 
Socialudvalget i Københavns Kommune har 2. maj 2007 besluttet at lukke 
Gaderummet som socialpsykologisk fristed for udstødte unge. Lukningen sker på 
ukorrekt, mangelfuldt og forældet grundlag. Og kommunen har intet alternativ til de 
unge borgere, der har brug for Gaderummets hjælp og omsorg.  
 
I juni tilsendes Gaderummet Tilsynsrapporten fra Embedslægen i Sundhedsstyrelsen. 
Tilsynet er foretaget d.13. marts 2007, samtidig med at forvaltningen i Københavns 
Kommunen udtalte kritik af Gaderummet for mangelfuld psykiatrisk behandling. 
Gaderummets egen forklaring og praksis, der sagligt og fagligt modsagde dette, blev 
ikke tillagt nogen betydning, vi var dømt på forhånd! 
 
Tilsynsrapporten fra Embedslægen støtter Gaderummets selvforståelse og forefundne 
praksis, og gennemhuller totalt forvaltningens lukningsgrundlag. Samtidig roser 
Tilsynsrapporten Gaderummets opfattelse af sit arbejde med udstødte unge. Det 
ligger i Embedslægens tilsynskompetence at forholde sig til psykiatrisk behandling 
på bosteder. 
 
Hvorfor er Tilsynsrapporten ikke med i forvaltningens beslutningsgrundlag? Eller 
hvorfor dukker den først op nu, her bagefter?  
 
På baggrund af disse nye informationer, må vi forvente, at vores økonomiske midler 
øjeblikkeligt frigives og vores sag genoptages. 
 
 
Gaderummet-Regnbuen 
Husmødet 
 
 
Embedslægens Tilsynsrapport 2007 for Gaderummet er tilgængelig på vores 
hjemmeside, eller klik her: Sundhedsstyrelsen 7.juni 2007. Tilsynsrapport 2007 for 
Gaderummet 

http://www.gaderummet.dk/a/2007-06-07%20Sundhedsstyrelsen.%20Tilsynsrapport%202007%20for%20Gaderummet.pdf
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