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Socialministeriet 28. august 2007 
Holmens Kanal 22 
1160 København V 

Gaderummet på Nørrebro og Socialudvalget i Københavns Kommune. 
Anmodning om indgreb overfor Københavns Kommune.
 
Socialforvaltningen i Københavns Kommune har opsagt og inddraget Gaderummets bevilling fra
 
Socialministeriet. Socialforvaltningen har fået lov til dette af Socialministeriet, ved at hævde "øko

nomiske og faglige uhensigtsmæssigheder".
 

Der er intet hold i noget af det. Kommunen kan ikke dokumentere det, og Gaderummet har doku

menteret, at Socialforvaltningens påstande ikke er sande. Her står sagen dags dato. Jf. vedhæftede
 
skrivelse om dels det faglige og dels det økonomiske.
 

2007-08-28 Gaderummet til Socialforvaltningen. Angående "økonomiske uhensigtsmæssigheder" i Gade

rummet
 
2007-08-17 Pressemeddelelse fra Gaderummet: Udsatte unge drager Københavns Kommune til ansvar
 
2007-08-17 Gaderummet. Abent brev til Socialforvaltningen vedrørende psykisk syge boere
 

Det skal nævnes, at formanden for "Rådet for Socialt Udsatte" og for "Projekt Udenfor", dr.med.,
 
psykiater, Preben Brandt, ud fra faglige argumenter om hjemløshed mm., har valgt at stille sin ar

bejdskraft og faglige kompetence til rådighed for Gaderummet, men "på betingelse af, at det er det
 
nuværende Gaderum, vi taler om", jf. brev af 2007-08-26 Forespørgsel fra Gaderummet til Preben
 
Brandt.
 

Vi ser dette som det sidste skridt i at komme videre tilhage i vores arbejde. Dels til den reetablering
 
af Gaderummet-Regnbuen's professionelle bestyrelse, som kommunen tidligere har skudt i sænk;
 
dels som gendannelse af den psykiatriaftale som Hvidovre Hospital ikke kunne leve op til, samt for
 
et bæredygtigt indholdsmæssigt samarbejde mellem Gaderummet og dets omgivelser, kommunalt,
 
psykiatrisk og kulturelt, til gavn for Gaderummets unge brugere.
 

Vi mener derfor at være i den position, hvor Socialministeriet straks kan pålægge Socialforvaltnin

gen at frigive de økonomiske midler til Gaderummet. I modsat fald tahes den marginaliserede grup

pe af unge borgere, som midlerne er tiltænkt fra Socialministeriet, da der ingen er til at videreføre
 
vores arbejde for den samme målgruppe.
 
Vi har fundet det nødvendigt at bede vores advokat om at blande sig i sagen, jf. skrivelse af 2007

08-28 Gaderummet vi Rosberg Advokater. Vedr. Gaderummet. Men synes ikke det kan være rime

ligt, at en retssag der kan vare i årevis, skal bydes huset og husets brugere og boere, når udgangs

punktet for hele sagen, er en fejlagtig og misvisende tilsynsrapport tilbage fra sommeren 2006.
 

Vi ser frem til at høre fra Dem.
 

Gaderummet-Regnbuen Husmødet vi 

KO("Ll o ~~tØr-lMl'P 
Kqlfe ifi'fCk-iIadsen. candpJlls"'yc""h,.-.-

Vvtk,-v ~ C?-";r~ l 
Peter Mosegaard, truger 

Alin(!ft~sk?i?1(tj/Izl~-
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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 kontorchef Lars 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 bestyrelsesfonnand 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, efter 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 bestyrelsesfonnanden 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 Sta1sautoriserede 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 afpulje 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 afudformningen 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 afat 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 

mailto:lnfo@gaderummet.dk


Goderumntet - Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge Tlf. 35374735 
Rtzdmandsgade 60 Info@gaderummel.dk 35815555 
2200 København N. www.gaderummel.dk Fax. 35374736 

lever således ikke op til Socialministeriets krav, og behovene fra brugere inden for Gaderummets 
målgruppe, som er de mest marginaliserede borgere i Danmark. Det vil indskr:enke 
mangfoldigheden i Københavns Kommune tilbud markant - og tabe den gruppe afunge, som det 
hele jo handler om. 

Gaderummet-Regnbuen 

Brugergruppen vi Peter Haverslev ~~ 

Boergruppen viBO(;I nf° ::r~ 
Rådgivningsbrugere vi Peter Mose~ 

;4tU'~ 1J~~ 
Medarb~idergruppen viAlina Pirr:;;:,ska 

v<:'M-tL~~
 
Daglig leder Kalle Birck-Madsen 
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Pressemeddelelse fra Gaderummet 
17.august 2007 

Udsatte unge drager Københavns Kommune til 
ansvar! 
Ifølge Københavns KommlUle er 2 personer i Gaderummet "alvorligt og svært psykisk 
syge". Københavns Kommune påstår at Gaderummets ledelse har "frataget disse personer 
deres lægeordinerede medicin". 

Gentagne gange - igennem et halvt år - har Gaderummet anmodet om dokumentation for 
påstanden. Københavns Kommune har ignoreret vores utallige anmodninger. Hvorfor? 

De udokumenterede påstande har været direkte årsag til Københavns KommlUles beslutning 
om at ville lukke Gaderummet. 

Nu har en af Gaderummets brugere fået nok. "Er det mig de mener? Hvis det ikke er mig de 
mener, hvor er så mine udtalelser i rapporten?". Den J2. august 2007 klagede brugeren til 
Folketingets Ombudsmand. Vedkommende anmoder Ombudsmanden medvirke til at 
Københavns Kommune ved Tilsynet identificerer de psykisk syge, som Tilsynet hævder at 
have "observeret" farende rundt uden deres ordinerede medicin. Hvem er de 2 boere, og 
hvor finder de ellers helle? 

Dags dato har vi derfor - gennem et åbent brev: 17.august 2007 Gaderummel. Abell! brev til 
SocialforvaltlJ.!UWt.!<.øbenhqy.llCi..!<.omn]JJ.[I.« - anmodet om dokumentation inden JOdage fra 
Københavns Kommune. 

Gaderummel-Regnbuen
 
Kontaktperson:
 
Alina Djakowska, cand.phil.
 
Mob. 2231 6322
 

mailto:Info@gaderummet.dk
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Socialforvaltningen 17.august 2007 
Københavns Kommunen 
MR-Voksne 
Att: Lars Gregersen 

Abent brev til Socialforvaltningen Københavns Kommune 

Angående beskyldningerne for misligholdelse af forhold i Gaderummet. 
Endnu en anmodning om identifikation af vanrøgtede personer 

Socialforvaltningen for Tilsyn og kvalitet kom d.6.november 2006 med sit udkast til socialfaglig 
Tilsynsrapport for 2006. Rapporten er her. I tilbagemeldingen fra Gaderummet 6.december 2006
ved formanden, ved den samlede medarbejdergruppe og ved den daglige leder - gøres det 
opmærksomt på, at Tilsynsrapporten ikke er retvisende for Gaderummets anerkendte arbejde og at 
den er fuld affordrejninger og har mange direkte fejl. 

Specifik anmodning fra Gaderummet 
Der skrives, som et afmange punkter, blandt andet følgende, fra undertegnedes side: 

" Tilsynet refererer samtale med to unge, hvor enkelte dog var "svært psykisk syge';. En andet 
sted omtaler Tilsynet en "alvorlig psykisk syg". Når Tilsynet mener at kunne skrive sådan om 
Gaderummets unge, så stiller man også op til videre handlen. Der er behov for, at Tilsynet 
identificerer den/de pågældende personer, samt fremlægger deres faglige vurderingsgrundlag, 
så der kan handles på det, og således at de unge der vedvarende har tanker om "Er det mig, de 
mener?" kan få lidt hvile, og den pågældende unge en revurdering af indsatsen. Det må tages 
herfra sammen med den pågældende". 

Ingen oplysninger gives, ingen ændringer foretages af Tilsynet 
l sin endelige tilbagemelding 3.januar 2007 medtages Gaderummets svar i rapporten side 2 som 
"..modtage!.. ..", samtidig med at der ikke ændres et komma i det oprindelige udkast. For den 
endelig rapport, se her. 

Fejl og usandheder om Gaderummet gøres til offentlige sandheder 
Usandheder, fordrejninger og fejl ophøjes hermed af Tilsynet til "sandheder om Gaderummets 
arbejde", hvilket efterfølgende fører til at store dele af pressen kunne bringe reportager og lave 
udtalelser om Gaderummet som et "bosted for stærkt psykisk syge", hvis "Iægeordinerede medicin 
tilbageholdes afledeIsen i Gaderummet". 
Se fX bare følgende udpluk 20.juni 20Dl Arbejderen. Wllrming (as/!Ioider lukning. ;]3.maj 
200 lJv/lands-Poslel1. Ensretning er et tab fiJI' alle; 09.maj200l Lokalavisen. Gaderumme/lukkes 
Jyllands-Posten, 25.apri12007, Jyllands-Posten 3.maj 2007, Nvhedsavisen 27.apriI2007, Jyllands

Posten 26.apriI2007, 24-timcr, 25.~priI2007 og lægcn Thor Grøn lykke fra Socialudvalgct i 
:rY)LorrL24.april_~9.97. 

Dct har ikke været muligt at imødegå ovenstående fejlagtige udsagn, se fX Jyllands-Postens 
afvisning d.27.apriI2007 af Gaderummets klage. Alt er blevet afvist med henvisning til den 
oprindelige - og fejlagtige - tilsynsrapport. Henvendelserne til Forvaltningen og til Socialudvalget 



Gaderummel- Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstodte unge Tlf. 35374735 
Rådmandsgade 60 info@gaderummet.dk 3581 5555 
",22"-,O""O,-,K",a",b""e"-,n!..tha"-v,-,n,-,N-,,.~ www ,gad crum!l1c,-,t",.d",k~ ----,F:",ax"",-.-".3",,53,,"7,-,,-4,-,73!!,l.6 

om samme emne, før den endelige beslutning af Socialudvalget beslutning om at lukke 
Gaderummet d.2.maj 2007, er blevet ignoreret. Derfor har et samlet Gaderum d.l OJuli 2007 klaget 
til Ombudsmanden, der har bedt kommunen og Socialministeriet om at besvare Gaderummets 
henvendelser. Så vil Ombudsmanden følge op på det. 

En bruger finder sig groft misbrugt, har fået nok og klager til 
Ombudsmanden over Tilsynet 
Frustrationen over at end ikke faktuelle fejl kan ændres i Tilsynets rapport, har ført til, at en bruger 
af Gaderummet har klaget til Ombudsmanden d.12.august 2007 over Tilsynets behandling af 
pågældende. 
Vedkommende beder Ombudsmanden medvirke til, at Købehavns Kommune ved Tilsynet 
identificerer de psykisk syge, som Tilsynet hævder at have "observeret", og som "skulle være 
frataget deres lægeordinerede medicin". Vedkommende vil gerne have fremlagt dokumentationen 
herfor. Det er vel meget naturligt. 

Gaderummet skal derfor igen bede om, at de omtalte to "svært/alvorlig psykisk syge", som Tilsynet 
"observerer" i Gaderummet, og som jeg skulle have forsømt ved at fratage dem deres 
lægeordinerede medicin, at disse personer identificeres overfor mig, da det er mit behandleransvar 
der beklikkes, og hvor jeg uden svar ikke kan handle på de påpegede eventuelle problematiske 
forhold - og/eller begrunde at der ikke er gjort fejl. Påstanden om fejl ud i det vanrøgtede er i vidt 
omfang i offentligheden blevet brugt til at lukke Gaderummet, og så tvivl om mine motiver og 
færdigheder til mit arbejde. 

Det jeg anmoder om er følgende: 
•	 l. 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 skal bede om et svar inden for l Odage. 

Med venlig hilsen 
Fra el enigt Gaderum 
VI Kalle Birck-Madsen candpsych. 
Daglig leder Gaderurnmet-Regnbuen 

Henvisninger: 
20.juni 2007 Arbejderen. Warming fastilOIdel' lukning 
73.maj 2007Jvllands-Poslen. Ensretning er el lab for al/e 
09.li/aj2007 Lokaial'isen. Gadel'l/li/met lukkes 
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:! 7. april 2007 Nvhetlwvisen. Mistillid til Oademmmet 
:;7.april ~007 .1vllond\·-Posten. An!U!rFde dementi 
26. april 2007 .lvI/ands-Posten Debat. Gader"mmet uundværligt 
26.april 2007 .1vllan(l,-Postell. Borgmester beskvldes (Ol' at holde hånd 01'1'1' bosted 
25.opril 2007 TI/Horr... Utroditionelt bosted 11)/' unge 
25.alJl"i1 200? .1vl1and,-Posten. Kritik a(hosled vokser 
Z:j,gll.cil.~JJ.()Z:L4.-tilJ.!e.c,.KtJ1.iJ<..fI.LhQ!iNd)''lh:e.c 
24.april2007 TY2··Lorrv med Thor Grønlykke Ih Soc.ialudvalget i TY2LorJ)' 24,april 2007 
2-1.apJi/ 2007jj'l/afl{~:fS!,\'tell..JlQ5.ted fQDÆge Ir'!';,!. 

03.jan"ar li!!!! KolJellhavns Kommune, Ti1.lynsropport for liu"i og 15.augual 2006 

(F, december 2007 Polgeb,.e" tillilbagemelding Tiltilsvl'lsrapport, vi Ole henriksen. {ormand 
06.deccm1Jer 2006 Kommentar iiltilsvnsrapl'0rt. Sagsllummer 319632 v IQle Hel/rihen 
!J6.decemIJer 2007 Tilsvnsrapporten scl ud VYI et medarbejdersynS/Junkt vi På l'egne a[del/samlede 
medarbejdergruppe Folima [indegaard Pedersen 

[lfi.sj'!.9.CJI1"~L.P)Q6Jjjld.er.'!.ml'l~f!J.IiJ§J!IJ.,]}lhagelIielr!jjJJf.øl.Iil§J:.'!1!iJ~qJ2J2Q.rLgi8·JJ!!J,e!Jl!2-~L:2J!!lfi,.y! 
Kllli~ Birek-Afod\'erl 

08.novelllber 2007K,)bml!!'vl1s Komlllune, Vedrørende lilsvnslYlppOrll'å GaderlllllmeT, salllt 
lii"rnsrapporl ml baggrund a(rilsvnsbesøg 2.juni og l5,allgllsl ]006, 1'1 CarsTen Slæhr Nielsen og 
Karell Elmegaard. (]g]ilsvnsrapport vi Elsebeth llyllen og Liselolle Nielsen 



Fra: Er~_lJ5;DJ3!5'-O.Qt 

Til: ~_allebm@mail.dk;_ 

Emne: vedr forespørgelse 
Dato: 26. august 2007 21:39:48 

Kære Kalle 

I mai! af 23. august spørger du blandt andet om jeg vil påtage mig: 

"At være den psykiater, der yder psykiatrisk bistand i 
Gaderummet i henhold til Kommunens krav." 

ogfeller om jeg vil indgå i en rekonstrueret bestyrelse: 

"En af de vigtigste opgaver, vi står overfor lige nu, er 
rekonstruktionen af en ny og troværdig bestyrelse for den 
selvejende institution Gaderummet. Derfor vil vi gerne spørge dig 
om du har lyst til eller kan blot overveje at gå ind i den nye 
bestyrelse. Bestyrelsesarbejdet forventes ikke at være særlig 
belastende rent tidsmæssigt, det vil dreje sig om en times tid om 
måneden. Bestyrelsen vil formodentlig bestå af 7 personer, hvoraf 
3 er valgt fra brugergruppe, 1 medarbejder repræsentant, samt 3 
medlemmer med faglig kompetence på hver sit område: 
sundhedsfagligt, socialt og juridisk." 

Jeg er helt på det rene med, at begge funktioner ikke er nemme i en 
organisation som gaderummet, der som du ved jeg mener, både 
skal være bureaukratisk og anarkistisk og både skal kunne arbejde 
med traditionel psykiatrisk tænkning og med antipsykiatrisk. 

Men, da jeg mener, at der er behov for tilbud efter den model, for ikke 
at slippe nogle mennesker, der vil have uendelig svært ved at indg§ i 
mere traditionelle tilbud, ud p§ den gade, som bare er en gade og ikke 
noget rum, vil det b§de være i overensstemmelse med mine 
grundholdninger om, at alle skal kunne modtage en eller anden form 
for omsorg, støtte og hjælp og min faglige og administrative erfaring, at 
indg§ i arbejdet med at opretholde et tilbud som Gaderummet. 

Jeg p§tager mig derfor meget gerne en af de to roller, eventuelt for en 
periode begge. Men naturligvis p§ betingelse af, at det er det 
nuværende Gaderum, vi taler om. 



Med venlig hilsen 

Preben 

Preben Brandt 
dr.med., psykiater 
Formand, projekt UDENFOR 
Ravnsborggade 2, 3. 
DK- 2200 København N 
(0045) 40 28 21 86 
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Socialforvaltningen 28. august 2007 

Københavns Kommune 11886 

MR.-Voksne BM/aj 

Bernstorffsgade 17 

1592 København V 

Att.: Lars Gregersen 

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 AF 

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 

side 2 


