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Kære Frank Hedegaard
med kopi til Socialudvalget
 
Først og fremmest vil vi gerne takke dig for dit svar på vores pressemeddelelse. Det 
kan synes lidt problematisk, at du henvender dit svar til ledelsen af Gaderummet, Kalle, 
eftersom meddelelsen er udformet på baggrund af et husmøde her, hvilket også fremgår.
Pressemeddelelsen er skrevet for at informere om den nye tilsynsrapport lavet af 
Embedslægen, hvilket du helt og aldeles undgår at kommentere på i dit svar. Hvad er 
årsagen til dette? Mener du ikke, at det er nødvendigt at inddrage al relevant materiale 
om Gaderummet i beslutningsprocessen?
Du påpeger endvidere, at Gaderummet ikke er blevet lukket, men at det blot er 
samarbejdet med vores ledelse, der er ophørt. Man må stille sig uforstående overfor 
denne opfattelse, eftersom midlerne til Gaderummet som bekendt jo er frataget rummet 
pr. 1. juni. Vi føler os taknemmelige over, at medarbejderstaben fortsat yder deres 
indsats her uden løn, fordi vi har brug for det, eftersom der fra Kommunens side ikke er 
nogen hjælp at hente. At bruge så grov en retorik som at kalde os ”gidsler”, anser vi for 
at være decideret fornærmende, eftersom en sådan opfattelse er udtryk for absolut 
blindhed overfor vores behov og ønsker.
Det forekommer os overraskende, at du ikke som sådan forholder dig til sagen, nemlig 
grundlaget for beslutningen om at stoppe midlerne, - de seks påbud. De påbud, som 
ledelsen ikke uden dialog vil føre igennem overfor en brugergruppe, der samlet har 
afvist dem på den baggrund, at påbudene vil splitte gruppen. Desuden kan man sætte 
spørgsmålstegn ved, om det i praksis overhovedet er muligt at overholde de seks 
påbud. Hvordan kan det være, at sagen i dine øjne er fordrejet til kun at handle om 
ledelsen, og ikke de indiskutable påbud, som udløste det hele? I øvrigt kan den 
socialfaglige tilsynsrapport, som det tidligere er blevet pointeret, kritiseres på en række 
punkter, heriblandt at den konkluderer på forhold i det psykiatriske felt, som ikke hører 
under det socialfaglige tilsyn, men under Embedslægens tilsyn. Den nye rapport fra 
Embedslægen modsiger påfaldende nok konklusionerne i den socialfaglige rapport 
vedrørende det psykiatriske område. Vi beder dig tage stilling til den nye situation!
Med venlig hilsen
 
Gaderummet-Regnbuen
Husmødet / Peter Mosegaard
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Kære Kalle
 
Jeg kan konstatere at det stadig opfatets som at SOF har lukket gaderummet, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med virkeligheden. det SUD har besluttet er, at vi vil bevare Gaderummet i 
de eksisterende lokaler og altså ikke lukke det, som du skriver. Det vi har besluttet er at ophøre 
samarbejdet med ledelsen af gaderummet, hvilket for mig at se ikke er det samme som at vi 
lukker Gaderummet. Gaderummet kan videreføres med en ny ledelse så brugerne fortsat kan 
blive i tilbudet. Derudover er det som det fremgår af pressen, ikke SUDs opfattelse at der ikke 
skal være et alternativ til den medicinske behandling. SUD synes absolut at der skal være et 
alternativ, derfor traf vi også tidligere beslutningen om at bevare Gaderummet i 2003, en klar 
erkendelse af, at der er behov for et tilbud som gaderummet. At vi Ikke har kunnet acceptere 
din forvaltning af din ledelsesopgave er for mig at se en hel anden sag, hvor det desværre er 
brugerne som tages som gidsler i en konflikt mellem dig og SOF. Det seneste eksempel med 
besættelsen af Gaderummet er et godt eksempel på hvordan ledelsen af Gaderummet har 
været praktiseret, hvilket kun bestyrker mig i at vi har truffet den rigtige beslutning
 
Kærlig hilsen
 
Frank Hedegaard SF
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Til Socialudvalget i Københavns Kommune. 
Til orienering fra Gaderummet. Tilsynsrapporten fra Embedslægen. 
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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

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



