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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 26. november 2016 af
Michael Gatten vedrørende situationen i idræts- og kulturhuset
Prismen
Spørgsmål
1. En uddybende beskrivelse af hændelsesforløbet i forhold til
situationen i Kulturhuset Prismen, herunder hvordan sagen
løbende har været grebet an, siden problemerne første gang
konstateres og frem til nu. Her ønskes også en beskrivelse af,
hvordan henholdsvis forvaltning, borgmesteren, SSP og politi
har været inddraget og har handlet herpå.
2. Hvorledes er der fra Kultur- og Fritidsforvaltningens side taget
hånd om Prismens ledelse, medarbejdere og de
familiemedlemmer, der på grund af hændelsesforløbet har lidt
psykisk og/eller fysisk overlast - og hvorledes følges der op
herpå?
3. Hvad er der igangsat af alternative faciliteter og tiltag for de
berørte brugere, klubber, foreninger og forpagter m.fl. i
Prismen, så længe kulturhuset og dets faciliteter er midlertidigt
lukket?
4. Hvad er de fysiske skader på Prismen opgjort til dags dato, og
hvorledes er/forventes skaderne udbedret - og hvordan
forventes dette finansieret?
5. Hvordan håndteres situationen i forhold til gerningsmændene
fra forvaltningens side nu og fremadrettet? Og hvordan
vurderer KFF på det foreliggende grundlag muligheden for at
rejse erstatningskrav overfor gerningsmændene?
Spørgsmål 1:
En uddybende beskrivelse af hændelsesforløbet i forhold til
situationen i Kulturhuset Prismen, herunder hvordan sagen løbende
har været grebet an, siden problemerne første gang konstateres og
frem til nu. Her ønskes også en beskrivelse af, hvordan henholdsvis
forvaltning, borgmesteren, SSP og politi har været inddraget og har
handlet herpå.
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Svar:
Der har den seneste måneds tid været problemer i Prismen med en
gruppe som primært udgøres af 4-5 unge mænd – hvoraf flere er
myndige som i forvejen er kendt både af personalet i Prismen,
Socialforvaltningen og politiet.
I perioden har der været en række større og mindre konfrontationer,
som kulminerede den 24. november 2016 og førte til, at Prismen
midlertidigt blev lukket.
Prismen er genåbnet torsdag den 1. december 2016. Der er ikke på
nuværende tidspunkt rapporteret nye hændelser.
På baggrund af urolighederne valgte Prismen allerede den 24. oktober
2016 at indkalde SSP, Politi og de lokale myndigheder med henblik på
at sikre en koordineret indsats i forhold til at imødekomme
udfordringerne med de unge.
Myndigheder har siden arbejdet på tværs for at sikre ro og tryghed i
området og i Prismen og har i fællesskab udarbejdet en handlingsplan.
Handlingsplanen indeholder en række tiltag og sikrer både konsekvens og
dialog med de unge på gadeplan og i klubber, dialog med deres forældre
og øget patruljering i området.
Handlingsplanen indeholder blandt andet:
• Konsekvent anmeldelse af alle forhold omkring hærværk og
trusler af personale.
• Synlig og dialogbaseret patruljering fra lokalpolitiet i området.
• Fokus på området fra alle udkørende patruljer.
• Hjemmebesøg fra Socialforvaltningen i samarbejde med Politiets
Kriminalpræventive Sektion hos mindreårige hvor der er konkret
mistanke eller viden om deltagelse i hærværk eller trusler.
• Hjemmebesøg fra Politiet hos ungegruppen 18+ under §115a.
• Midlertidigt civile vagter i og omkring Prismen.

Oversigt over forløb:
8. november 2016. De unge sparker hul i døren ind til kontoret i
Prismen, efter de ikke havde kunnet træffe en navngiven medarbejder,
fordi denne endnu ikke var mødt på arbejde.
16. november 2016. De unge opfører sig meget truende overfor
aftenvagten. En af de unge har en hammer med i bukselinningen, som
vedkommende viser aftenvagten, samtidig med at gruppen samles om
ham. Episoden er optaget på overvågningsvideo og er rapporteret til
Politiet.
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19. november 2016. De unge søger adgang til Copenhagen Football
Festival, Shoot, som afholdes i Prismen. De bliver afvist, da de ikke
har billet. Det fører til uro, og Politiet bliver tilkaldt, men da har de
unge forladt stedet.
De unge kommer tilbage senere, knuser ruder i Prismen, og forsøger
at ødelægge det ene overvågningskamera. Politiet tilkaldes igen.
Kl. ca. 22 dukker de unge op igen – gruppen er nu udvidet til 10-12
personer, hvoraf flere er maskerede. De bliver ikke lukket ind.
Gruppen forsvinder, men dukker op senere på natten og smadrer flere
vinduer.
Ud fra optagelserne på overvågningskameraerne er to personer
identificeret. De er anmeldt til Politiet.
På baggrund af episoden den 19. november 2016 indgår Prismen
aftale med civile vagter den 23. november 2016. De to unge får
samme dag at vide, at de er anmeldt til Politiet.
Samme aften smadres yderligere nogle vinduer i Prismen.
Den 24. november 2016 kommer fire unge i Prismen og kræver gratis
sodavand i cafeen. Det afvises af forpagteren. Det fører til grove
beskyldninger og trusler mod cafeens personale.
Som konsekvens af situationen træffes der den 24. november 2016
beslutning om midlertidigt at lukke Prismen, indtil der falder ro over
situationen.
Tirsdag den 29. november 2016 er der afholdt dialogmøde mellem
Gadeplansmedarbejdere, Bjarne Fey og to af hovedpersonerne fra
gruppen af unge. På mødet blev der givet tilsagn fra gruppen om, at
episoderne ikke vil gentage sig, og at truslerne ikke var ment
bogstaveligt.
Torsdag den 1. december 2016. Prismen genåbner.
Spørgsmål 2:
Hvorledes er der fra Kultur- og Fritidsforvaltningens side taget hånd
om Prismens ledelse, medarbejdere og de familiemedlemmer, der på
grund af hændelsesforløbet har lidt psykisk og/eller fysisk overlast og
hvorledes følges der op herpå?
Svar:
I forhold til personalet i Prismen er alle medarbejdere blevet tilbudt
psykologisk førstehjælp gennem kommunens samarbejde med Falck
Healthcare. Falck Healthcare yder både konkret psykologhjælp i
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krisesituationen og ”holder øje” med den ramte og andre involverede
umiddelbart i tiden efter hændelsen.
Prismen har endvidere sikret, at såfremt der er behov for det, vil der
være to på arbejde samtidig, ligesom der er indgået aftale med civile
vagter, der har stor erfaring med konflikthåndtering – og som kan
støtte personale og brugere, hvis der skulle opstå nye episoder.
Spørgsmål 3:
Hvad er der igangsat af alternative faciliteter og tiltag for de berørte
brugere, klubber, foreninger og forpagter m.fl. i Prismen, så længe
kulturhuset og dets faciliteter er midlertidigt lukket?
Svar:
Kultur- og Fritidsforvaltningen kan oplyse, at der generelt har været
stor forståelse fra de involverede brugere for den ekstraordinære
situation, som Prismen har været i.
Ledelsen i Prismen har, i det omfang det har været muligt, forsøgt at
finde alternative steder til de arrangementer, der skulle have været
afholdt i Prismen, eksempelvis er de arrangementer, som forpagteren
af Øens Spisested er booket til, blevet flyttet midlertidigt til BETA
ved Amager Bio.
Spørgsmål 4:
Hvad er de fysiske skader på Prismen opgjort til dags dato, og
hvorledes er/forventes skaderne udbedret, og hvordan forventes dette
finansieret?
Svar:
På nuværende tidspunkt er skaderne på Prismen opgjort til at omfatte
syv knuste ruder, ligesom ruderne i tre døre også er knuste Herudover
er en enkelt dør til kontoret i Prismen samt to overvågningskameraer
blevet ødelagt.
I forhold til de knuste ruder i vinduer og døre er Rådhusvagten blevet
kontaktet, som herefter har bestilt en glarmester, der har sikret de
knuste ruder og opsat plader, så Prismen fortsat er lukket af. Herefter
er det KEID, der skal sørge for at udskifte de ødelagte ruder. Skaderne
er anmeldt til KEID.
For så vidt angår finansieringen kan det oplyses, at Københavns
Kommune er selvforsikret og har en intern forsikringsordning. Der er
en selvrisiko på 20.000 kr. for hver enkeltstående hændelse, når der er
tale om løsøre, herunder knuste ruder og ødelagte
overvågningskameraer. Skader over 20.000 kr. vil blive dækket af
kommunens forsikringsordning under hensyntagen til almindelig
nedskrivning af værdier.
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Kultur- og Fritidsforvaltningens forsikringsansvarlige jurist er i dialog
med Prismens ledelse med henblik på at sikre, at alle skader bliver
korrekt anmeldt til forsikringsordningen.
Spørgsmål 5:
Hvordan håndteres situationen i forhold til gerningsmændene fra
forvaltningens side nu og fremadrettet? Og hvordan vurderer KFF på
det foreliggende grundlag muligheden for at rejse erstatningskrav
overfor gerningsmændene?
Svar:
Alle hændelser og hærværk er anmeldt til Politiet, ligesom optagelser
fra Prismens overvågningskameraer er overgivet til Politiet. På
baggrund af overvågningsbillederne har Politiet på nuværende
tidspunkt rejst tiltale mod to gerningsmænd.
Afgørelsen af, hvorvidt et erstatningskrav over for gerningsmændene
vil blive imødekommet, er et strafferetligt anliggende og afhænger af
den videre politimæssige efterforskning.

Venlig hilsen

Mette Touborg
/Merete Evers Dewilde

Side 5 af 5

