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Københavns Kommune
Socialforvaltningen
Mål- og rammekontoret for voksne
Bernstorffsgade 17, 4.sal
1592 København V
 
ATT: Kontorchef Lars Gregersen


11. september 2007
 
 
Vedrørende Gaderummet. Manglende svar.
 
D.17.august 2007 skrev Gaderummet ved undertegnede og bad om svar på henvendelsen inden 
10 dage.  Brevet var et ”Åbent brev til Socialforvaltningen Københavns Kommune” og det 
havde underoverskriften: ”Angående beskyldningerne for misligholdelse af forhold i 
Gaderummet. Endnu en anmodning om identifikation af vanrøgtede personer”.
 
Jeg kan stadig ikke se, at jeg har fået svar på de 4 spørgsmål, som brevet afsluttes med. Disse er 
gengivet her:
 
”1. Kommunens bekræftelse på, at man har modtaget Gaderummets indsigelser og korrektioner til 
Socialforvaltningens udkast til socialfaglig tilsynsrapport 2006. 
 
2. Hvorledes disse indsigelser og korrektioner er blevet behandlet af forvaltningen, herunder om 
forvaltningen har søgt at få afklaret de divergerende opfattelser/udsagn. Hvis forvaltningen ikke har 
fundet grundlag for at afklare denne betydningsfulde usikkerhed om, hvad de faktiske forhold var, 
skal jeg anmode om en begrundelse herfor. 
 
3. Aktindsigt i de akter, der omhandler Tilsynets interview og grundlaget for vurdering af samtalen 
med de to unge, der opholdt sig i Gaderummet under Tilsynets besøg. 
 
4. Navnene på de to unge mennesker, der blev interviewet, og som skulle være henholdsvis ”svært 
psykisk syg” og ”alvorlig psykisk syg” ”.
 
Jeg ser til frem til at høre fra dem hurtigst muligt.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Kalle Birck-Madsen
Gaderummet.
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Københavns Kommune 
Socialforvaltningen 
Mål- og rammekontoret for voksne 
Bernstorffsgade 17, 4.sal 
1592 København V 
 
ATT: Kontorchef Lars Gregersen 



11. september 2007 
 
 
Vedrørende Gaderummet. Manglende svar. 
 
D.17.august 2007 skrev Gaderummet ved undertegnede og bad om svar på henvendelsen inden 10 
dage.  Brevet var et ”Åbent brev til Socialforvaltningen Københavns Kommune” og det havde un-
deroverskriften: ”Angående beskyldningerne for misligholdelse af forhold i Gaderummet. Endnu en 
anmodning om identifikation af vanrøgtede personer”. 
 
Jeg kan stadig ikke se, at jeg har fået svar på de 4 spørgsmål, som brevet afsluttes med. Disse er 
gengivet her: 
 
”1. Kommunens bekræftelse på, at man har modtaget Gaderummets indsigelser og korrektioner til Soci-
alforvaltningens udkast til socialfaglig tilsynsrapport 2006.  
 
2. Hvorledes disse indsigelser og korrektioner er blevet behandlet af forvaltningen, herunder om forvalt-
ningen har søgt at få afklaret de divergerende opfattelser/udsagn. Hvis forvaltningen ikke har fundet 
grundlag for at afklare denne betydningsfulde usikkerhed om, hvad de faktiske forhold var, skal jeg 
anmode om en begrundelse herfor.  
 
3. Aktindsigt i de akter, der omhandler Tilsynets interview og grundlaget for vurdering af samtalen med 
de to unge, der opholdt sig i Gaderummet under Tilsynets besøg.  
 
4. Navnene på de to unge mennesker, der blev interviewet, og som skulle være henholdsvis ”svært psy-
kisk syg” og ”alvorlig psykisk syg” ”. 
 
Jeg ser til frem til at høre fra dem hurtigst muligt. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kalle Birck-Madsen 
Gaderummet. 
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