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Et 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. 

 

 

 

Høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg vedr. Københavns 
Kommunes Afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i 
Københavns Kommune 

Amager Vest Lokaludvalg takker for muligheden for at bidrage til 
kvalitetssikringen af indsatsen for udsatte stofbrugere i 
København. Lokaludvalget sætter stor pris på den forlængede 
høringsfrist, der gav os muligheden for at holde et borgermøde 
udenom jule- og nytårstravlhed. 
Lokaludvalget har gennem længere tid været i dialog med 
lokalområdet vedr. behovet og mulighederne for et 
stofindtagelsesrum på Sundholm. På baggrund af denne dialog 
ønsker lokaludvalget at anbefale etableringen af et 
stofindtagelsesrum på Sundholm. 
 
Sundholm 
Sundholm er som bekendt samlingspunkt for mange forskellige 
borgere. Mange af borgerne er hjemløse, psykisk syge, 
stofbrugere eller alkoholikere. Lokaludvalget arbejder for 
sammenhængskraft og godt naboskab i hele bydelen – også på 
Sundholm. For at opnå dette på Sundholm kræver det, at vi er 
bedre til at tage hånd om den gruppe, der befinder sig på kanten 
af samfundet. Stofmisbrugeren på Sundholm fixer på områdets 
eneste offentlige toilet og rundt omkring på området. Det kan 
have fatale konsekvenser for stofmisbrugerne og gør en alvorlig 
sundhedsrisiko for børn og voksne, der færdes på Sundholm.  
Derfor arbejder lokaludvalget for et nyt stofindtagelsesrum på 
Sundholm. Erfaringen viser, at stofindtagelsesrum sikrer et 
hygiejnisk miljø for stofindtagelse og mindsker risikoen for 
smitte og infektioner samt fjerner overdosis-dødsfald blandt 
stofbrugerne. 
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Et stofindtagelsesrum på Sundholm 
Et stofindtagelsesrum kan ikke stå alene. For at et stofindtagelsesrum skal løfte 
opgaven forsvarligt, skal der følge ressourcer med til at løfte den 
socialpædagogiske opgave. På Sundholm er her allerede mange tilbud at arbejde 
videre med, samt mange foreninger og et stærkt civilsamfund, hvilket man kan 
trække på. 
Sundholm er en anden scene end Vesterbro. Her er ikke brug for samme 
kapacitet som på Vesterbro. På borgermødet den 10. januar var der generel 
opbakning blandt de fagprofessionelle til et stofrum på Sundholm fremfor i andre 
bydele. 
 
Et formaliseret og forpligtende samarbejde 
Lokaludvalget ønsker at understrege vigtigheden af, at der i den videre proces om 
stofindtagelsesrum etableres et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem 
det faglige personale, brugere og lokale aktører og foreninger, for at sikre den 
bedste løsning for alle.  
 
Lokaludvalget finder det positivt, at Socialforvaltningen er og har været 
opmærksomme på lokaludvalgets flerårige, fokuserede arbejde omkring en 
etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm.  
 
Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar 
Da høringsmaterialet ikke er et udtryk for Socialforvaltningens faglige anbefaling, 
tager vi i dette høringssvar ikke stilling til de forskellige aktørers synspunkter, der 
bliver redegjort for i høringsmaterialet.  
 
Redegørelse for Lokaludvalgets dialogaktiviteter vedr. stofrum på Sundholm  
Høringssvaret fra Amager vest Lokaludvalg baserer sig på følgende tiltag: 

1. Samarbejdsforum Sundholm, løbende møder 2016 - nu 

2. Debatmøde grundlovsdag 2017 

3. Rundvisning med politikere oktober 2017  

4. Bydelsplanen 2017-2018 

5. Deltagelse i Socialforvaltningens høringsarrangement i H 15, november 

2018 

6. Socialforvaltningens deltagelse i møde med Samarbejdsforum Sundholm, 

november 2018 

7. Borgermøde den 10. januar 2019 

I det nedenstående er en kort redegørelse af de forskellige dialogmøder, som 
lokaludvalget har afholdt. 
 

1. Samarbejdsforum Sundholm 

Lokaludvalget indgår i netværket Samarbejdsforum Sundholm, der blandt 

andet har fokus på stofscenen på Sundholm.  

Netværket arbejder for sammenhængskraft og tryghed på Sundholm, 

herunder etablering af stofindtagelsesrum. Netværket har fokus på at alles 

erfaringer og synspunkter kommer med i såvel planlægning som i 
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beslutninger.  

Netværket oprettedes i 2016. 

Netværket består af repræsentanter fra:  
Amager Fælled Skole, Herbergscenteret Sundholm, Center for Udsatte 
Voksne og familier, Lokalpolitiet Amager, Aktivitetscentret Sundholm, 
Frivilligcenter Amager, Foreningshuset Sundholm 8, Byhaven Sundholm, 
Jobcenter- arbejdsmarkedscenter Sundholmsvej mfl.  
 

2. Debatmøde grundlovsdag 2017 

På et debatmøde på Sundholm 8, grundlovsdag 2017 var der bred politisk 

opbakning til et stofindtagelsesrum på Sundholm. 

Med til debatten var lokale politikere fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, 
Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti. Derudover var lokale borgere, 
repræsentanter fra flere institutioner og andre interesserede mødt op til 
debatmødet. 

 
3. Rundvisning på Sundholm med politikere, oktober 2017  

Lokaludvalget inviterede alle de lokale BR-kandidater til en rundvisning af 

Sundholm. Overskriften på rundvisning var Stofscenen Sundholm. Et 

medlem fra De hjemløses landsorganisation Sand og en tidligere 

stofbruger fremviste deres Sundholm. Efterfølgende var der debat i 

Natcafeen, hvor også fagkyndige og interessenter fra området deltog. 

 
4. Bydelsplanen 2017-2020 

En af lokaludvalgets fokuspunkter, i såvel bydelsplan som i indspil til 

budgetter, har de seneste to år været etablering af et stofindtagelsesrum på 

Sundholm. Læs bydelsplanen på www.avlu.dk 

 
5. Deltagelse i høringsarrangementet Afdækning af stofscenen i København 

i H 15, november 2018 

Lokaludvalget var aktiv i Socialforvaltningens planlæggelse af 

høringsarrangementet i november 2018, og deltog med flere 

repræsentanter i selve arrangementet. 

 
6. Socialforvaltningens deltagelse i møde med Samarbejdsforum Sundholm, 

november 2018 

Samarbejdsforum Sundholm inviterede Socialforvaltningen til møde, for at 

give samarbejdsforums perspektiver og input ifm. etablering af 

stofindtagelsesrum på Sundholm.  

Samarbejdsforum Sundholm blev enig om følgende: 
Et stofindtagelsesrum kan ikke stå alene. Hvis Sundholm skal kunne løfte 
opgaven, skal det være forsvarligt både for brugere, medarbejdere og 
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lokalsamfund.  For at et stofindtagelsesrum skal løfte opgaven forsvarligt, 
skal der følge ressourcer med. Etableringen af et stofindtagelsesrum på 
Sundholms område skaber således behov for: 
- Øget politiindsats 

- Flere medarbejdere til de eksisterende tilbud 

- Flere medarbejdere til rengøring udenfor 

- Opsøgende medarbejdere 

- Et værested i tilknytning til stofindtagelsesrummet 

- Opgradering af personale ift. OD-overvågning 

- Døgnåbning 

- Socialpædagogisk indsats sammen med stofindtagelsesrum 

- Forbedring af det fysiske område omkring Natcaféen, herunder fjerne 

mørke hjørner 

- Beskyttelse af de udsatte kvinder 

 
7. Borgermøde om Stofscenen på Sundholm, den 10. januar 2019 

Lokaludvalget invitererede til oplæg og 
debat om indsatsen for Sundholms 
udsatte stofbrugere.  
 
På programmet var 
Socialforvaltningens præsentation af 
høringsmaterialet samt oplæg af lektor 
Esben Houborg om Oplevelser af 
stofmiljøet i et lokalområde.     
Mødeleder var Niels Balling fra Amager Vest Lokaludvalg og Samarbejdsforum 
Sundholm. 
 
Lokaludvalget havde inviteret følgende paneldeltagere:  
Esben Houborg, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 
Jakob Vilner, chef, Center for borgertryghed, Københavns Politi  
Winnie Berndtson, Korshærsleder København og Lyngby 
Jørgen Kjær, formand, BrugerForeningen 
Nanna W. Gotfredsen, Gadejuristen 
Thomas Land Abrahamsen, Specialkonsulent, Center for Socialpolitik og 
Udvikling, Socialforvaltningen 
Henrik Thiesen, Overlæge & Institutionsleder, Center for Udsatte Voksne og 
Familier, Socialforvaltningen 
Louise Runge Mortensen, Leder stofindtagelsesrum H17, Socialforvaltningen 
Bo Møller Nielsen, Faglig driftschef, Center for Udsatte Voksne og Familier, 
Socialforvaltningen 
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Resumé af oplægget Oplevelser af stofmiljøet i et lokalområde v. Esben 
Houborg:  
Undersøgelsen er fra Vesterbro og undersøger, hvordan de almindelige borgere 
på Vesterbro oplever og påvirkes af stofmiljøet omkring stofindtagelsesrummet 
H17.  
Hovedkonklusioner:  
Stofrum giver færre sprøjter, kanyler og færre stofindtag på gaden.  
Geografien har en betydning for, hvor meget borgerne påvirkes af 
stofindtagelsesrummet. I periferien oplever man ikke længere, at stofbrugere 
sidder i opgange og tager stoffer.  
Stofmiljøet på Vesterbro opleves meget forskelligt fra person til person. 
Hovedindtrykket er, at beboerne generelt er positivt indstillede overfor at skulle 
sameksistere med stofbrugerne, men der er nogle praktiske problemer, som skal 
håndteres - herunder larm og stofrelateret affald omkring stofrummet. 
 
I panelet blev der givet udtryk for følgende: 
 

• Behov for stofindtagelsesrum på Sundholm 

København har behov for mindre enheder og spredning af disse. Det er et 

behov for, og det giver god mening med et stofindtagelsesrum på Sundholm. I 

dag dør stofbrugere på områdets toiletter. Dertil er stofrelateret skrald er en 

fare for børn og voksne der færdes på området. 

 

”Al erfaring viser, at stofindtagelsesrum virker.” (paneldeltager) 

 

• Sundholm er ikke Vesterbro 

Sundholm er en anden scene end Vesterbro. Her er ikke brug for samme 

kapacitet som på Vesterbro. Sundholm har en anden geografi og her er 

allerede mange tilbud at arbejde videre med. Der er dertil mange foreninger 

og et stærkt civilsamfund på Amager, som man kan trække på. 

 

”Lad os lære både af de gode og dårlige erfaringer fra Vesterbro”. 

(paneldeltager) 

 

• Løbende dialog og kommunikation er altafgørende 

For at komme i mål og rent faktisk løse problemer – ikke skabe flere – er det 

altafgørende med en løbende dialog og kommunikation mellem alle parter. 

Det er uhyre vigtigt med kommunikation til områdets naboer og til forældrene 
på skolen for at højne vidensniveauet omkring stofindtagelsesrum. For, 
hvordan skal man som almindelige borger vide, hvad et stofindtagelsesrum 
er?!  
Der er grundlæggende et behov for et tværfagligt og tværsektorielt 
samarbejde både i etableringsprocessen og driften. 
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”Det er godt, at en fælles dialog på tværs af læger, sygeplejersker, 
sundhedsteam, beskæftigelsesteam mfl. allerede er vokset frem her på 
Sundholm” (paneldeltager) 

 
Den videre proces 
Lokaludvalget vil, på baggrund af borgermødet – og de 
øvrige tiltag – være en aktiv del af det fremadrettes 
arbejde, både i proces og indhold af et 
stofindtagelsesrum på Sundholm, hvad enten 
udbuddet ender med en ngo eller kommunal drift. 
 
Vi vil tage initiativ til at der etableres et formaliseret og 
forpligtende samarbejde mellem det faglige personale, 
brugere og lokale aktører og foreninger, for at sikre den 
bedste løsning for alle. 
 
Vi glæder os til det fremadrettede tætte samarbejde. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
André Just Vedgren 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
 
  

 


