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Vedr.: Gaderummet 

 

Jeg henviser til e-mail af d.d. fra min klient Gaderummet v/ 

Kalle Birck-Madsen, hvis indhold jeg skal henholde mig til. 

 

Derudover skal jeg bemærke, at Københavns Kommunes beslutning 

om at lukke Gaderummet og om, at Gaderummet skal fratages sit 

driftstilskud, efter min opfattelse ikke er lovlig. 

 

Således er der i tilsynsrapporten, fremkommet en uberettiget 

faglig kritik af den behandling og rådgivning, som forestås 

af Gaderummets ansatte, ligesom tilsynsrapportens kritik af 

forvaltningen af de økonomiske midler i Gaderummet er uberet-

tiget, hvilket også fremgår af revisionsrapporten fra AP 

Statsautoriserede revisorer fra juni 2007. 

 

Derudover er selve fremgangsmåden i forbindelse med lukningen 

af Gaderummet og fratagelsen af driftstilskuddet, efter min 

opfattelse i strid med almindelige forvaltningsretlige prin-

cipper.  

 

Det må derfor forventes, at der vil blive udtaget stævning 

imod Københavns Kommune, dersom driftstilskuddet til Gaderum-
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met ikke genoptages og de tilbageholdte beløb efterbetales og 

lukningen af Gaderummet ikke trækkes tilbage. 

 

Jeg afventer dog Københavns Kommunes tilbagemelding, inden 

videre foretages i sagen. 

   

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarke Madsen 
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