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Ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til pulje til 

medfinansiering af stofindtagelsesrum 2015 

Københavns Kommune fremsender hermed ansøgning til Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse vedrørende puljen til medfinansiering af 

stofindtagelsesrum 2015. 

 

Ansøgningen fremsendes med forbehold for politisk godkendelse. 

Københavns Kommunes Socialforvaltning forventer at fremlægge 

ansøgningen for Socialudvalget d. 17. september 2014. Socialforvaltningen 

vil umiddelbart derefter fremsende Socialudvalgets beslutning til 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.  

 

Københavns Kommunes stofindtagelsesrum på Vesterbro søger at forbedre 

situationen for stofmisbrugere og nærmiljøet omkring – særligt – 

Vesterbros stofscene. Stofindtagelsesrummene sikrer stofbrugerne 

muligheden for stofindtag under ordnede forhold, og bidrager til at øge 

sundheden og livskvaliteten for brugerne. I flere tilfælde har 

stofindtagelsesrummene reddet liv. Derudover trækker rummene 

stofindtag væk fra det offentlige rum, og bidrager derved til at mindske 

gener og ubehag for lokalsamfundet. 

 

Med stofindtagelsesrummene på Vesterbro løfter Københavns Kommune 

ikke bare en lokal, men også en regional, opgave, da København – og 

særligt Vesterbro – tiltrækker udsatte borgere fra hele landet. Københavns 

Kommune finder det derfor glædeligt, at Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse har afsat en pulje for 2015 til at understøtte den nødvendige 

kapacitet og det vigtige arbejde med stofmisbrugere på Vesterbro. 

 

Københavns Kommune driver lige nu følgende stofindtagelsesrum: 

 

 Stofindtagelsesrummet i Halmtorvet 9D. Tilbuddet er planlagt 

afviklet medio 2016. 

 Det mobile stofindtagelsesrum ”Fixelancen”, som efter aftale med 
Københavns Politi er fast placeret mellem Cafe D og 

Sundhedsrummet. Der er afsat driftsmidler til og med 2016. 

 Stofindtagelsesrummet ”Skyen” i Mændenes Hjem. Dette er et 
varigt tilbud. 

 

København Kommune har derudover besluttet at oprette yderligere ét 

stofindtagelsesrum: 

 

 Stofindtagelsesrummet i Halmtorvet 17, som forventes klar til drift 

medio 2016. 
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Københavns Kommuner påbegynder etableringen af stofindtagelsesrummet 

i Halmtorvet 17 i april 2015. Halmtorvet 17 forventes at være i drift medio 

2016, og ved samme lejlighed afvikles stofindtagelsesrummet i Halmtorvet 

9D. Halmtorvet 17 bliver et permanent tilbud. 

 

Københavns Kommune har med udsigten til to permanente 

stofindtagelsesrum på Vesterbro forpligtet sig til en langsigtet indsats for 

byens udsatte stofmisbrugere.  

 

Socialforvaltningen vil naturligvis i god tid ansøge Ministeriet for Sundhed 

og Forebyggelse om driftstilladelse til Halmtorvet 17. Forud for dette vil 

Socialforvaltningen indgå i en dialog med Københavns Politi omkring det 

kommende stofindtagelsesrum og de fremadrettede planer for indsatsen 

på Vesterbro. 

 

Ansøgning 

Som det fremgår af nedenstående tabel, er Københavns Kommunes 

budgetterede forbrug på drift og anlæg af stofindtagelsesrummene for 

2015 på 34.005.736 kr. Københavns Kommune søger Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse om medfinansiering svarende til halvdelen af 

dette beløb, hvilket svarer til at Københavns Kommune ansøger om 

17.022.868 kr. 

 

Ansøgningen gælder medfinansiering til fortsat drift af Halmtorvet 9D, 

Fixelancen og Skyen og medfinansiering til oprettelse af tilbuddet i 

Halmtorvet 17. 

 

 2015 Ansøgt beløb (50 % af 

udgifterne) 

Drift af Halmtorvet 9D 6.919.916 3.459.958 

Drift af Fixelancen 2.415.861 1.207.931 

Drift af Skyen 11.230.960 5.615.480 

Oprettelse af 

Halmtorvet 17 
13.439.000 6.719.500 

Samlet udgift til 

stofindtagelsesrum 

2015 

34.005.736 17.002.868 

 

I bilag 1 findes et detaljeret budget for oprettelse og drift. 

 

Københavns Kommune ser frem til Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelses tilbagemelding på denne ansøgning. 

 

Såfremt ministeriet har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen bedes 

henvendelsen rettes til: 

 

Hanne Olesen 

Mål- og Rammekontoret for Voksne 

Tlf.: 2053 6082 

Mail: BI46@sof.kk.dk 

mailto:BI46@sof.kk.dk
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Venlig hilsen 

 

 

Anders Kirchhoff  
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Bilag 1: Detaljeret drifts- og oprettelsesbudget for Københavns Kommunes 

stofindtagelsesrum fordelt på løn-, ejendoms- og øvrige udgifter og, for 

Halmtorvet 17’s vedkommende, anlægsudgifterne. 

 

 

Stofindtag

elsesrumm

ene 

Kapacitet/an

tal 

stofindtagel-

sespladser 

Københavns Kommunes udgifter til 

stofindtagelsesrum i 2015 

Ansøgt beløb 

(50 % af 

udgifterne) 

Drift af 

Skyen 

Injektion: 8 

Rygning: 6  

 

Lønudgifter 9.069.372 4.534.686 

Ejendomsudgifter 821.791 410.895 

Øvrige udgifter 1.339.797 669.898 

Udgifter til drift af Skyen i alt 11.230.960 5.615.480 

Drift af 

Fixelancen 
Injektion: 4  

Lønudgifter 1.939.897 969.949 

Ejendomsudgifter 30.974 15.487 

Øvrige udgifter 444.990 222.495 

Udgifter til drift af Fixelancen 

i alt 
2.415.861 1.207.931 

Drift af 

Halmtorvet 

9D 

Injektion: 8 

Lønudgifter 5.517.755 2.758.878 

Ejendomsudgifter 594.718 297.359 

Øvrige udgifter 807.443 403.722 

Udgifter til drift af 

Halmtorvet 9D i alt 
6.919.916 

 

3.459.958 

 

Oprettelse 

af 

Halmtorvet 

17 

Fra 2016: 

Injektion: 6 

Rygning: 6 

 

Anlæg  13.439.000 6.719.500 

Samlet udgift til 

stofindtagelsesrum 2015 
 34.005.736 17.002.868 

 

 

 


