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Invitation til samarbejde. Gaderummet.� 
Gaderummet har nu klaret sig næsten et halvt år uden tilførte økonomiske midler. Dette har ikke� 
været uden omkostninger og der er nu brug for bæredygtige, konstruktive løsninger.� 
Løsninger der ikke er et overgreb på et velfungerende hjemløsetilbud, men løsninger udarbejdet i� 
samarbejde med dem det angår, brugere, personale, venner af Gaderummet og Socialforvaltningen.� 
Gaderummets nystiftede Bestyrelse stiller sig således til rådighed for et sådant samarbejde.� 
Skal den Gordiske knude løses op, må det ske ved at alle involverede i processen omkring Gade�
rummet er villige til at gå på kompromis og tænke nyt. Gaderummet vil således gerne tage det første� 
skridt og invitere til samarbejde omkring det videre forløb omkring Gaderummet.� 

Vi vil derfor gerne give vores bud på en sådan proces. 

Køreplan for problemløsningsproces: 

•� Katarsis - En arbejdsgruppe, bestående af medlemmer fra Gaderummets nystiftede bestyrel
se (bestående af: Maya Thisted, Preben Brandt, Anne Jønsson, Muhammed Reda Senhaji og 
Peter Mosegaard, NN, NN), medlemmer fra Socialudvalget, udvalgte embedsmænd, under 
mæglingsledelse af fuldmægtig Jens Aabroe Nielsen, der kender Gaderummet godt gennem 
mange år, skal forsøge at lande konflikten, der efterhånden har mange facetter og arenaer. 
Der er brug for en renselsesproces, hvor man arbejder med at lukke de konflikter og kamp
arenaer der i dag adskiller parterne og derefter føre arbejdsgruppen frem til et nyt udgangs
punkt, hvorfra det nye formelle samarbejde indledes. 

•� Til processen med Katarsis er det ønskeligt at kunne inddrage sagkyndige på området, til be
lysning af særlige problemstillinger. Gaderummet har forskellige personer, vi kan pege på 
som relevante. 

•� Gaderummet år O- I det nye samarbejde bliver den nye Bestyrelse en synlig og en markant 
medspiller. Det bliver en samarbejds - og dialogpartner mellem Forvaltningen og Gade
rummet. 

•� Det videre samarbejde - der udvikles i arbejdsgruppen klare retningslinier for det videre 
samarbejde, så det bliver muligt at løse fremtidige problemstillinger i opløbet og gennem di
alog. Arbejdets målforestilling er en bæredygtig struktur for Gaderummet, der kan medtæn
kes i forvaltningens generelle arbejde i overensstemmelse med Socialministeriet intentioner. 

Hvis det ovenstående skal blive muligt, kræver det naturligvis politisk mandat. For at fremlægge 
samarbejdsideen på en mere fyldestgørende måde, vil repræsentanter fra Bestyrelsen gerne bede om 
foretræde for Socialudvalget, således at denne mulighed ikke fortabes i den dårlige stemning eller 
træge kommunikation. 
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