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Høringssvar vedr. placering af natåbent i stofindtagelsesrum
Udgangspunktet for os er, at vi støtter opbygningen af fixerum i
København. Og at vi på sigt burde have tre på Vesterbro (for at skabe
en geografisk spredning), der samtidigt inkluderer en tilstrækkelig
kapacitet. Men også, at dette burde ske i en sammenhæng, der
inkluderer fixerum i de øvrige bydele i København, hvor der er brug
for det. Det er for os vigtigt, at opbygningen af fixerum på Vesterbro
ikke sker som en del af en fortløbende centralisering. Men at der
derimod gøres op med centraliseringen af fixeriet og centraliseringen
af stofsalget og stofindtaget på Vesterbro.
Vi kan imidlertid notere os, at der med åbningen af Halmtorvet 17, er
sket en eksplosion i antallet af stofindtag "under tag". Det er
selvfølgelig i udgangspunktet positivt. Men der er for os at se ingen
tvivl om, at dette blandt andet skyldes, at der nu er flere stofbrugere på
gaden på Vesterbro. Lukningen af Brugerforeningens lokaler på
Nørrebro er en del af en centralisering. Og når denne lukning er
endeligt gennemført, vil den nok også medføre en øget tilstrømning til
Vesterbro. Og dette er ikke i vores, i lokalområdets eller stofbrugernes
interesse. Der bør på længere sigt arbejdes for en kommunal plan for
området - på tværs af de forskellige bydele. En kommunal plan, der
inkluderer en ny opgavefordeling mellem bydelene. Og hvor de
øvrige bydele begynder at tage ansvar for deres egne stofbrugere –
deres egne unge og voksne stofbrugere.
I forhold til det specifikke spørgsmål om placeringen af natåbning på
en af de to adresser, så er dette jo ikke noget nemt valg. Specielt ikke,
fordi tiden siden budgetforligets indgåelse og til nu har vist, at der er
et stærkt forøget antal besøg på de to fixerum samlet. Vi oplever
derfor, at forudsætningen for vores tidligere holdning om behovet for
minimum et natåbnet tilbud er ved at skride. På dette grundlag vil vi
alligevel pege på, at der bør etableres natåbning på Halmtorvet 17.
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Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Vi er enige i alle de overvejelser, der findes i høringsmaterialet. De
kommer godt rundt om emnet – og problemstillingerne. Når vi
alligevel peger på adressen på Halmtorvet er det fordi, der her er
mulighed for at skabe et tilbud der fysisk er stort nok til at rumme
stofbrugerne. Dette både indenfor og udenfor. Fordi rammerne
indenfor giver muligheder for at give plads til den enkelte stofbruger –
og samtidigt have den almindelige afvikling i gang. Og fordi der
udenfor er mere end 5 meter til den nærmeste nabo. Og fordi vi kan
skabe et nærmiljø på adressen der giver mulighed for ophold for
stofbrugerne.
På længere sigt er der behov for en samlet plan for kommunens
stofpolitik. Til grundlag for en sådan plan er der to undersøgelser, som
ville være nødvendige for at skabe et overblik over området. Men for
at disse undersøgelser peger i den rigtige retning, bør I som udvalg
tage en debat og en beslutning, der peger fremad og bort fra
sektoriseringen af det sociale behandlingssystem. Et fixerum bør ikke
være en institution for sig, ligesom et stofforbrug ikke bør være adskilt
fra stofbrugerens øvrige problemer. Det giver ikke mening at tale med
psykisk syge stofbrugere, uden at kunne tale åbent om begge dele
samtidigt – i stedet for som i dag, hvor det nogle gange giver
anledning til stop af forløb, udsmidelse fra værested etc. Denne optik
bør lægges ned over det vi ellers vil foreslå – undersøgelser og forslag
til løsninger.
Undersøgelser:
For det første en ny behovsanalyse, for København og for Vesterbro.
Vi tager på Vesterbro med placeringen af Hovedbanegården imod de
tilrejsende – både fra Sverige og fra resten af Sjælland. Det er der for
så vidt ikke andet at gøre ved, end at indrette kapaciteten derefter.
Resten af kommunen må i større grad end i dag tage ansvar for egne
stofbrugere. Løsningen med fixerum kan nok og med fordel suppleres
ind på de tilbud der eksisterer.
For det andet en cost/benefit analyse af området. Udgifterne til
stofindtagelsesrum bør holdes op imod de øvrige udgifter på området
– og besparelserne bør regnes med. Ud over at der her er et
udviklingspotentiale for vores egen forvaltning, så er der også et
forhandlingspotentiale overfor Region og Folketing. Det bør være
sådan, at nye tiltag (nye adresser) og en ny praktik for den kommunale
behandling i en vis grad på sigt finansieres af de besparelser der opnås
i det Regionale sundhedssystem (skadestuer og psykiske tilbud) samt i
den statslige kriminalforsorg. (Et eksempel på sådan en analyse er
den analyse forvaltningen udarbejdede og afleverede til udvalget i
august 2013. (Cost-benefit-analyse og evalueringer af 18+
kriminalitetsprogrammerne Exit og KIV (2013-85329) )
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Tiltag, der bør være en del af planen:
Der bør fremadrettet tages stilling til i hvert fald to dele på Vesterbro.
Dels bør det planlægges hvorledes de sidste kvadratmetre i
Halmtorvet 17 kan tages i brug. På hvilke tidspunkter og med hvilken
bemanding. Dels bør Mændenes Hjems ombygning tages med i en
sådan afklaring. Og så bør der indrettes et tilbud på Reden rettet mod
kvinder. Og evt på Hovedbanegården.
Derudover bør der i de andre bydele som minimum
indtænkes/undersøges behov og muligheder for adresserne
Hillerødgade, Sundholm og Tomsgårdsvej.

Med venlig hilsen

Thomas Warburg
Formand for Vesterbro Lokaludvalg
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