Høring vedrørende mulige placeringer af stofindtagelsesrum på Vesterbro
Københavns Kommunes Socialudvalg besluttede på deres møde d. 11. januar 2012 at sætte 4 mulige
placeringer af stofindtagelsesrum i høring. Med beslutningen ønsker Socialudvalget at være forberedt, når
lovgivningen tillader oprettelsen af stofindtagelsesrum.
Høringssvarene skal sikre, at Socialudvalget har et dækkende beslutningsgrundlag. Til brug for
beslutningsgrundlaget efterlyses særligt vurderinger af de fire udpegede placeringer, men man er yderst
velkommen til at fremhæve øvrige aspekter i forbindelse med valg af placering af stofindtagelsesrum på
Indre Vesterbro.
Høringen løber til og med d. 17. februar.
Høringssvar kan enten skrives direkte ind på Københavns Kommunes Høringsportal www.blivhoert.dk eller
mailes til ei99@sof.kk.dk eller sendes med post til: Mål- og Rammekontoret Voksne, Att. Thomas Lund,
Bernstorffsgade 17, 5. sal, 1592 København V.

Fire mulige placeringer
Udgangspunktet for valg af placeringer var en længere liste af muligheder, som er nævnt i debatten om
stofindtagelsesrum de sidste par år. Socialforvaltningen har samlet mulighederne og vurderet dem ud fra
en række kriterier, som er gengivet længere nede. Ud fra forvaltningens vurderinger har Socialudvalget
fravalgt en række placeringer, der har været undersøgt. De fravalgte placeringer er kort beskrevet i bilag 1.
Socialudvalget har samtidig peget på nedenstående fire placeringer, som de mest hensigtsmæssige for et
stofindtagelsesrum:


Mændenes Hjem, Lille Istedgade 2. Fordelen ved Mændenes Hjems lokaler er, at lokalerne allerede
er i brug til en del af målgruppen, og at der er muligheder for at få et samspil med andre tilbud i
huset. Der er mange m2, men en funktion som stofindtagelsesrum vil formentlig afkræve en
nytænkning af hele tilbuddet. Lokalerne er let tilgængelige fra gaden, og lokaliteten ligger
geografisk centralt i forhold til brugergruppen. Udearealerne er imidlertid ringe omkring
Mændenes Hjem. Det giver forøget risiko for naboproblemer, selvom man også kunne forestille sig,
at muligheden for stofindtagelse ville fjerne noget af det udeliv, der for øjeblikket er på hjørnet Lille
Istedgade / Istedgade. Ejendommen er privat ejet, så etablering af stofindtagelsesrum kan kun ske
efter aftale.



Kødbyen, bygning 61, Halmtorvet 15. Placeringen er central og god med front mod Halmtorvet.
Man ville sandsynligvis kunne skabe rimelige udearealer til brugerne uden for bygningen. Der er
også store udfordringer i forhold til lokaliteten. Borgerrepræsentationen har vedtaget en strategi
for Den hvide kødby, som blandt andet implicerer et salg af denne bygning, ligesom bygningens
1426 m2 er for stort til formålet, hvilket kan give en dyr driftsøkonomi. Der er aktuelt også en lejer
med et uopsigeligt lejemål, hvilket kan besværliggøre adgang til lejemålet. Den attraktive placering
gør, at forvaltningen – på trods af udfordringerne – ønsker at fastholde lokaliteten som en
mulighed.
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Kødbyen, bygning 51, Halmtorvet 17. Denne bygning er også omfattet af Borgerrepræsentationens
strategi, som indbefatter salg af grunden. Bygningen er ligeledes meget stor, hvilket giver en ringe
driftsøkonomi, særligt fordi det formodes at være svært at dele lejemålet med andre lejere.
Bygningen er endvidere i ringe stand og vil kræve store etableringsomkostninger at sætte i stand.
Planen er, at bygningen skal rives ned i forbindelse med et salg. Positivt er imidlertid, at bygningen
står tom, så der ikke er problemer med lejere. Placeringen er også attraktiv og størrelsen vil give
mulighed for ”indendørs” udeareler. Endvidere har lokaliteten været peget på af lokaludvalg og
beboere. Alt i alt ønsker forvaltningen at fastholde lokaliteten som en mulighed.



Et mobilt rum i form af en bus. En bus vil give en fleksibilitet i forhold til placering. Fleksibiliteten vil
også kunne mindske konflikter med lokalområdet, blandt andet ved at flytte den efter et stykke tid.
Udover Indre Vesterbro ville man med en bus kunne afprøve behovet i forskellige bydele. Bussen
skal selvfølgelig være placeret længere tid hvert sted, så brugerne ved, hvor den er. En bus-løsning
vil formentlig også være en løsning, der relativt hurtigt kunne komme i gang. Der er ulemper
forbundet med en bus-løsning: Adgangsforholdene er dårlige og umiddelbart ikke handicapvenlige,
der kan være myndighedskrav / planforhold, der gør det vanskeligt at placere den og kapaciteten er
begrænset.

Kriterier
Socialforvaltningen vurderinger af ovenstående placeringer (og de fravalgte placeringer) er foretaget på
baggrund af nedenstående kriterier. Udover de nævnte kriterier har også lokaliteternes eventuelle
betydning for kulturlivet, haft betydning for Socialudvalgets stillingtagen.
Kriteriet: En realistisk og brugbar placering
Faktum er, at der er en gruppe udsatte borgere i København, særligt Indre Vesterbro, som indtager stoffer i
al offentlighed, med alt hvad det medfører af gener for dem selv og omgivelserne. Det helt afgørende er, at
dette problem bliver afhjulpet. I forhold til placering betyder det, at er realistisk at kunne gøre brug af
lokaliteten, få lov til at bruge den til formålet indrette den hensigtsmæssigt til formålet, betale for den, og
det skal være sandsynliggjort, at målgruppen vil gøre brug af lokaliteten. Hvis ikke stofindtagelsesrummet
kan realiseres på den udvalgte lokalitet, og hvis ikke målgruppen gør brug af stofindtagelsesrummet, giver
det ikke mening at udvælge stedet. I dette kriterium ligger:





Planforhold: Kommuneplan, lokalplan og/eller BR-beslutninger skal ikke stå i vejen for brugen af
lokaliteten til stofindtagelsesrum. Et stofindtagelsesrum vil formentlig kunne kategoriseres som ”en
klinik” i planmæssig forstand, og vil som sådan kunne ligge i områder lagt ud til offentlige formål.
Overtagelse: Socialforvaltningen skal have en realistisk mulighed for at kunne overtage lejemålet /
indgå aftale om brug af lejemålet inden for en rimelig tidshorisont.
Stofbrugets geografi: Placeringen skal ligge i (umiddelbar) nærhed af de områder, hvor stoffer
bliver indtaget i det offentlige rum.
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Økonomi: Lokaliteterne skal være til at betale både hvad angår drift og etablering. Kriteriet er
selvfølgelig først muligt endelig at tage højde for, når finansiering er tilvejebragt.

Kommentarer til kriteriet: Brugerforeningen for aktive stofbrugere finder det afgørende, at
stofindtagelsesrummene ligger i umiddelbar nærhed af Indre Vesterbro. Mændenes Hjem m.fl. har
foretaget en brugerundersøgelse, hvor det også blev konkluderet, at en placering på Indre Vesterbro skal
ligge tæt på Hovedbanegården for at blive benyttet1. Vesterbro Lokaludvalg har den holdning, at den
brugbare og realistiske løsning er den langsigtede løsning, der ikke lader kortsigtede økonomiske hensyn
komme i vejen for den rigtige placering.
Kriteriet: De fysiske forhold
De fysiske forhold skal videst muligt være egnede til aktiviteten.





Areal inde: Er lokalerne store nok til stofindtagelse, vente- og servicearealer, rådgivnings- og
behandlingsfunktioner og overnatning. 200 m2 er et minimum, og supplerende tilbud vil kræve
yderligere 2-400 m2.
Funktionalitet. Er lokalerne godt indrettede eller mulige at indrette til formålet.
Adgangsveje: Lokalerne bør være i gadeplan, så det er let og ubesværet at gøre brug af
stofindtagelsesrummet.

Kommentarer til kriteriet: For Socialforvaltningen er det vigtigt, at stofindtagelsesrummet både giver den
umiddelbare hjælp og giver mulighed for videre rådgivning, behandling og stabilisering. Det betyder, at der
i sammenhæng med stofindtagelsesrummet bør være mulighed for at yde sygepleje, rådgivning og plads til
overnatning.
Kriteriet: Færrest mulige gener for naboer
Socialforvaltningen er af den overbevisning – og de internationale erfaringer med stofindtagelsesrum
understøtter overbevisningen – at stofindtagelsesrum mindsker generne for den bydel, hvor det offentlige
stofindtag sker. Ikke desto mindre kan der i umiddelbar nærhed af et stofindtagelsesrum komme en øget
trafik og tilstedeværelse af stofbrugere. Det kan give gener. Socialforvaltningen er af den holdning, at
denne meget lokale irritation ikke må ødelægge det større gode, stofindtagelsesrummet er. Velvidende, at
der kan være nogle gener uanset placeringen, vil Socialforvaltningen arbejde tæt sammen med politiet om
regulering af området, arbejde tæt sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen om oprydning i området og
arbejde tæt sammen med naboerne for at løse de konkrete problemer, der måtte opstå.




Areal ude: Omgivelserne omkring stofindtagelsesrummet bør videste muligt kunne opsuge den
trafik og aktiviteter som kødannelse og stofsalg, der kan komme i forbindelse med et
stofindtagelsesrum.
Naboer: Trafik og aktiviteter i forbindelse med stofindtagelsesrummet bør videst muligt kunne
kanaliseres udenom de nærliggende naboer, institutioner og erhverv.
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Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på Indre Vesterbro,
Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Café D, Vesterbrokoordinator, April 2011
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