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Socialforvaltningen 
Københavns Kommune 
MR-Voksne 
Att: Lars Gregersen 28.august 2007 



Angående"økonomiske uhensigtsmæssigheder" i Gaderummet. 



I forbindelse med Københavns Kommunes beslutning om at lukke Gaderummet, har 
Socialforvaltningen taget kontakt til Socialministeriet vedr. dennes godkendelse af lukning af 
Gaderummet. Socialministeriet har godkendt lukningen i skrivelse til Socialforvaltningen d. 30-04
2007 (bilag I), hvor der står: 



"Ved flere lejligheder, senest i forbindelse med Københavns Kommunes tilsynsrapport 
(2006), er Socialministeriet blevet gjort opmærksom på, uhensigtsmæssigheder i 
forbindelse med det faglige og økonomiske ledelse af Gaderummet. 
Socialministeriet skal meddele, at Københavns Kommunes anmodning om, eventuelt at 
lade bevillingen til Gaderummet bortfalde, kan godkendes." 



Socialministeriet har godkendt lukningen ud fra to begrundelser - en ang. faglige
 
uhensigtsmæssigheder og en ang. økonomiske uhensigtsmæssigheder i Gaderummet. Begge punkter
 
bygger dog på oplysninger som er fejlagtige, mangelfulde og flere gange direkte usande.
 



Det faglige problem
 
Som tidligere nævnt afGaderummet i brev til kontOfchefLars Gregersen af brev d. 17-08-2007 - og
 
ligeledes i tidligere henvendelser til socialforvaltningen og socialudvalget - er den socialfaglige
 
tilsynsrapport 2006 mangelfuld og fejlagtig og refererer til observerede medicinfratagede psykisk
 
syge, og som Socialforvaltningen ikke kan redegøre nærmere for. Sådan må vi opfatte det dags
 
dato.
 



Det økonomiske problem
 
De økonomiske uhensigtsmæssigheder der henvises til af Socialministeriet bygger ligeledes på
 
udokumenterede påstande, som er fremsat af tidligere bestyrelsesformand for fonden Gaderummet

Regnbuen Ole Henriksen i en række henvendelser til tidligere kontorchef Anders Kirchhoff.
 
Påstandene angår manglende revision, økonomisk kriminalitet, og at midler i Gaderummet skulle
 
være brugt på andet end de var tiltænkt.
 
Yderligere har Socialforvaltningen ikke forholdt sig til at Ole Henriksen på tidspunktet for
 
henvendelserne var ekskluderet som bestyrelsesformand, eftcr at have fået stillet et mistillidsvotum
 
fra en samlet medarbejdergruppe, som følge af at have stillet sig i en inhabil position, og
 
efterfølgende modarbejdet Gaderummet.
 



Ved ikke at forholde sig til disse henvendelser og påstande fra bestyrelsesformanden som et
 
partsindlæg, vel vidende at bestyrelsesformanden på baggrund af et mistillidsvotum fra en samlet
 
personalegruppe og et enigt hus, var blevet ekskluderet, og ved ikke have undersøgt sagen nærmere,
 
og ved aktivt at bruge bestyrelsesformanden, som repræsentant for hele bestyrelsen, til at afvikle
 
Gaderummet, har forvaltningen i sin sagsbehandling gået med rygter, eller i hvert videregivet
 
udokumenterede påstande, og set til at Socialministeriet har brugt det som grundlag for sin
 
godkendelse af lukningen af Gaderummet. Ligeledes har de udokumenterede påstande fundet ind
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hos socialudvalgets medlemmer som værende "sande forhold", blandt andet, om økonomisk 
uansvarlighed og udtalt som et grundlag for lukningen af Gaderummet. 
Revisionsrapporten fra AP Statsautoriserede Revisorer frajuni 2007, udførlig og grundig, har ingen 
bemærkninger til det forefundne regnskab for Gaderummet-Regnbuen 2006. Denne er også tidligere 
tilsendt forvaltningen. 



Vi vil mene, at det er bedst for alle parter at vide, at grundlaget for forvaltningens tilsagn fra 
Socialministeriet om at fratage Gaderummet deres midler, hviler på usande forhold og 
udokumenterede påstande. 



Kommunens nye tilbud til erstatning af Gaderummet som i lodret modstrid med 
Socialministeriets opdrag 
Vi har dags dato læst Socialforvaltningens indstilling til Socialudvalget i dagorden for 
socialudvalgsmøde d. 29-08-2007, hvori beskrives hvordan den organisation der er stillet i udsigt at 
kunne overtage Gaderummet vil udforme sit tilbud. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at 
såfremt indstillingen tiltrædes, vil Københavns Kommune ikke leve op til det krav som er stillet af 
Socialministeriet - om at et eventuelt nyt tilbud skal kunne rumme en identisk målgruppe, jf. brev 
fra Socialministeriets til Socialforvaltningen d. 30-04-2007; 



"En forudsætning for denne godkendelse er imidlertid, at Socialministeriets bevilling til 
Københavns kommune anvendes til et lignende tilbud, som kan rumme en identisk 
målgruppe. Det skal understreges, at Socialministeriets bevilling er givet, som led i 
udmøntningen af pulj e til socialt udsatte grupper, der over en indsats i forhold til de 
mest marginaliserede borgere i Danmark. Det er derfor vigtigt, at denne gruppes 
komplekse problemstillinger og adfærd, kan rummes i et eventuelt nyt tilbud i 
Københavns Kommune". 



Beskrivelserne af udformningen afet eventuelt nyt tilbud fra organisationerne, er så langt fra det 
tilbud som Gaderummets beboere, brugere og rådgivningsbrugere hidtil har kunnet fungere 
upåklageligt i, at det på ingen måde kommer i nærheden af at kunne rumme en identisk målgruppe. 
Grunden til de unges eksistens i Gaderummet er jo netop på baggrund af, at der i Gaderummet 
hersker en anden orden end i de tilbud, der tidligere har stødt dem. ud, herunder blandt andet 
Missionen for Hjemløse, Askovgården, Kirkens Korshær. Deres faglige arbejdstilgang har ikke 
kunnet fungere for disse unge, samtidig med at der alle steder er hårde stoffer i større eller mindre 
omfang, som de unge skyr, og hvorfor de unge søger Gaderummet. 



Ny institution, ikke plads til tiltænkt målgruppe. At sammenligne æbler med pærer. 
De rammer, der støder unge ud til gaden andre steder, er lige præcis de rammer, som kommunen 
påtænker at indføre Gaderummet, med de 6 påbud, og som er beskrevet i oplæggene om et nyt 
tilbud. Det betyder afskaffelse afden åbne dør, selvvisiteringen, den konstante tilgang, det udelte 
arbejde, den psykologiske rådgivning, og egentligt hele det socialpsykologiske arbejde, som har 
været lige præcist det som kunne rumme de unge, ikke det socialpædagogiske arbejde man kom fra, 
og som nu skal indføres overfor dem igen. 



Sven Bjerre har i øvrigt tilkendegivet over for Gaderummets brugere, at "det nye tilbud skal da også 
primært have en socialpædagogisk tilgang" (brev fra Sven Bjerre af d.04-06-2007), trods at han 
tidligere har udtalt at tilbudet ikke ville blive ændret, men blot videreført - hvilket vi nu kan 
konstatere ikke er tilfældet, da det vil betyde en helt anden institution for en helt anden målgruppe 
end den Socialministeriet har givet tilsagn til, med Gaderummets midler. Københavns Kommune 
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lever således ikke op til Socialministeriets krav, og behovene fra brugere inden for Gaderununets 
målgruppe, som er de mest marginaliserede borgere i Danmark. Det vil indskrænke 
mangfoldigheden i Københavns Kommune tilbud markant - og tabe den gruppe afunge, som det 
hele jo handler om. 



Gaderummet-Regnbuen 



Brugergruppen vi Peter Haverslev ~~ 



Boc,,,",pml&v:1: ~ r-
Rådgivningsbrugere vi Peter Mose~ 



/lu-~ '11~~
 
Medarbejdergruppen vi Alina Djakowska 



~~~~
 
Daglig leder Kalle Birck-Madsen 
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Københavns Kommune 
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Københavns kommune anvendes til et lignende tilbud, som kan rumme en identisk 
målgruppe. Det skal understreges, at Socialministeriets bevilling er givet, som led i 
udmøntningen af pulj e til socialt udsatte grupper, der over en indsats i forhold til de 
mest marginaliserede borgere i Danmark. Det er derfor vigtigt, at denne gruppes 
komplekse problemstillinger og adfærd, kan rummes i et eventuelt nyt tilbud i 
Københavns Kommune". 



Beskrivelserne af udformningen afet eventuelt nyt tilbud fra organisationerne, er så langt fra det 
tilbud som Gaderummets beboere, brugere og rådgivningsbrugere hidtil har kunnet fungere 
upåklageligt i, at det på ingen måde kommer i nærheden af at kunne rumme en identisk målgruppe. 
Grunden til de unges eksistens i Gaderummet er jo netop på baggrund af, at der i Gaderummet 
hersker en anden orden end i de tilbud, der tidligere har stødt dem. ud, herunder blandt andet 
Missionen for Hjemløse, Askovgården, Kirkens Korshær. Deres faglige arbejdstilgang har ikke 
kunnet fungere for disse unge, samtidig med at der alle steder er hårde stoffer i større eller mindre 
omfang, som de unge skyr, og hvorfor de unge søger Gaderummet. 



Ny institution, ikke plads til tiltænkt målgruppe. At sammenligne æbler med pærer. 
De rammer, der støder unge ud til gaden andre steder, er lige præcis de rammer, som kommunen 
påtænker at indføre Gaderummet, med de 6 påbud, og som er beskrevet i oplæggene om et nyt 
tilbud. Det betyder afskaffelse afden åbne dør, selvvisiteringen, den konstante tilgang, det udelte 
arbejde, den psykologiske rådgivning, og egentligt hele det socialpsykologiske arbejde, som har 
været lige præcist det som kunne rumme de unge, ikke det socialpædagogiske arbejde man kom fra, 
og som nu skal indføres overfor dem igen. 



Sven Bjerre har i øvrigt tilkendegivet over for Gaderummets brugere, at "det nye tilbud skal da også 
primært have en socialpædagogisk tilgang" (brev fra Sven Bjerre af d.04-06-2007), trods at han 
tidligere har udtalt at tilbudet ikke ville blive ændret, men blot videreført - hvilket vi nu kan 
konstatere ikke er tilfældet, da det vil betyde en helt anden institution for en helt anden målgruppe 
end den Socialministeriet har givet tilsagn til, med Gaderummets midler. Københavns Kommune 
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lever således ikke op til Socialministeriets krav, og behovene fra brugere inden for Gaderununets 
målgruppe, som er de mest marginaliserede borgere i Danmark. Det vil indskrænke 
mangfoldigheden i Københavns Kommune tilbud markant - og tabe den gruppe afunge, som det 
hele jo handler om. 



Gaderummet-Regnbuen 



Brugergruppen vi Peter Haverslev ~~ 
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Daglig leder Kalle Birck-Madsen 










