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Socialudvalget har på baggrund af et medlemsforslag besluttet at tilbyde lægeordineret 
heroin til de hårdest belastede stofmisbrugere. For at kunne implementere tilbuddet skal 
der lejes og indrettes lokaler.  

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget tager formålet og det overordnede indhold i tilbud med 
lægeordineret heroin til efterretning,  

2. at Socialudvalget godkender forslaget til fysisk placering af herointilbuddet, og   

3. at Socialudvalget godkender, at placeringen af herointilbuddet sendes i høring i 
Bispebjerg Lokaludvalg samtidig med, at berørte borgere inviteres til 
borgermøde med efterfølgende mulighed for indsendelse af høringssvar 
vedrørende placering. 

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen anbefaler  

4. at bemyndige Københavns Ejendomme til at indgå lejekontrakt vedrørende 
Tomsgårdsvej 17-19, og  

5. at deponeringen på 4,626 mil. kr. modregnes i en del af de deponeringsmidler, 
der blev frigivet i 2008, såfremt Indenrigs- og Socialministeriet ikke giver 
dispensation fra deponeringsforpligtelsen.  

 

PROBLEMSTILLING 
Socialudvalget besluttede den 5. marts 2008, at Socialforvaltningen skal tilbyde 
lægeordineret heroin til de hårdest belastede stofmisbrugere. Beslutning skal ses i 
sammenhæng med en udmeldt satspulje til heroinbehandling på kr. 63 mil. kr. pr. år til 
og med 2012. På baggrund af beslutningen har Socialforvaltning konkretiseret det 
overordnede formål og indhold i tilbuddet og undersøgt muligheder for en egnet 
placering af behandlingen. Alt sammen så det holdes inden for den udmeldte 
satspuljeramme.  
 
Ved indgåelse af lejekontrakt med tredjemand er der behov for, at 
Borgerrepræsentationen giver Københavns Ejendomme bemyndigelse til at indgå 
lejekontrakten. Det er derudover nødvendigt at deponere, med mindre der kan opnås 
dispensation fra deponeringsforpligtelse.  
 
Med den nuværende tidsplan forventes tilbuddet gradvist at kunne tages i brug ultimo 
2009. 
 
LØSNING 
Formål og overordnet indhold i tilbud med lægeordineret heroin 
Målet med at indføre substitutionsbehandling med lægeordineret heroin er, at sikre de 
hårdest belastede opioidafhængige et alternativ til metadonbehandling.  
Behandlingstilbuddet skal give brugerne adgang til støtte til en indholdsrig dagligdag, 
der kan give dem større livsglæde, og fremme deres psykiske og fysiske helbred. Det er 
desuden et mål med indførslen af behandlingstilbuddet, at mindske den kriminalitet, der 
er en af konsekvenserne af stofmisbrug. 
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For at forvaltningen kan nå disse mål skal tilbuddet med heroinbehandling indeholde: 

• En klinik, hvor deltagerne under sikre og klinisk forsvarlige forhold kan injicere 
den udleverede heroin to gange dagligt  

• Udlevering af metadon til natten, fridage og ferier, så brugerne undgår 
abstinenser 

• Sociale, pædagogiske, sundhedsfaglige og erhvervsunderstøttende tilbud 
• Individuel tilrettelæggelse og jævnlig revidering af den samlede behandling. 

 
Fysisk placering 
Kombinationen af det sundhedsfaglige og socialfaglige tilbud kræver, at der tages 
forskellige hensyn i forbindelse med den fysiske placering og indretning af tilbuddet. 
Det skal blandt andet være muligt at etablere et værested og tilbyde forskellige 
rådgivningsfunktioner og aktiviteter. Derudover er det helt afgørende, at der i 
indretningen af tilbuddet kan tages højde for de sikkerhedskrav, som 
lægemiddelstyrelsen foreskriver for opbevaring af heroin. Endelig skal der tages højde 
for, at brugerne skal kunne komme til og fra tilbuddet med offentlig transport, og at 
lokalområdet kan rumme målgruppen. Forvaltningen vurderer endvidere, at det er 
afgørende, at tilbuddet ikke placeres i nærheden af stofmisbrugsmiljøet på Vesterbro, da 
behandlingen blandt andet sigter på, at give målgruppen mulighed for at komme væk fra 
kriminalitet og dårligt helbred, som ofte er afledt af livet i misbrugsmiljøet. 
 
Selvom forvaltningen har undersøgt flere forskellige placeringer af tilbuddet vurderes 
det, at der kun er én af disse adresser, der lever op til alle de overordnede hensyn. 
Socialforvaltningen mener derfor, at den mest hensigtsmæssige placering af tilbuddet 
vil være på Tomsgårdsvej 17-19 2. sal, 2400 København NV, jf. bilag 1. 
 
Udover at leve op til de anførte krav er denne adresse i umiddelbar nærhed af Stæren, 
og Familieambulatoriet, som er to behandlingstilbud for hårdt belastede stofmisbrugere, 
henholdsvis uden og med børn. Den forslåede placering vil give mulighed for et 
samarbejde mellem de tre behandlingstilbud både i forbindelse med overdragelse af 
bruger, udviklingsarbejdet og i forbindelse med projekter. Det vil give synergi i det 
faglige arbejde og vil være til gavn for både brugere og personale.  
 
Høring af lokaludvalg og berørte borgere 
I Kommissorium for Lokaludvalgene fremgår det, at beslutninger, der har særlig 
betydning for bydelen, skal i høring i det berørte lokaludvalg. På den baggrund vurderer 
Socialforvaltningen, at den fysiske placering af herointilbuddet, skal i høring i 
Bispebjerg Lokaludvalg.  
Forvaltningen forslår endvidere, at der holdes et borgermøde og en skriftlig høring, hvor 
berørte borgere gives adgang til at stille spørgsmål og kommentere placeringen. 
  
Indgåelse af lejekontrakt vedrørende Tomsgårdsvej 17-19 
Da lokalerne, som foreslås brugt til tilbuddet med lægeordineret heroin ikke ejes af 
Københavns Kommune, skal der indgås en lejekontrakt med tredjemand. En sådan 
lejekontrakt skal indgås af Københavns Ejendomme med bemyndigelse fra 
Borgerrepræsentationen. 
 
Det kan blive nødvendigt at udtræde af lejekontrakten med udgange af 2012, såfremt 
satspuljebevillingen, mod satspuljepartiernes tilkendegivelse, ikke bliver gentaget ved 
næste satspuljeforhandling. Lejekontrakten har en uopsigelighedsperiode, der rækker 
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udover satspuljeperioden, og der vil derfor blive arbejdet for, at Socialforvaltningen 
mod kompensation kan opsige lejemålet før periodens udløb.   
 
Der henvises til høringssvar fra Københavns Ejendomme, vedlagt som bilag 2. 
 
Deponering 
Når kommunen lejer et lokale, skal der i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets 
lånebekendtgørelse deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede. Deponering 
for det forslåede lejemål beløber sig til 4,626 mill. kr. Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse anmoder i øjeblikket Indenrigs- og Socialministeriet om, at Københavns 
Kommune og de andre kommuner, der indfører behandling med lægeordineret heroin, 
fritages for deponering ved leje af lokaler til tilbuddet med lægeordineret heroin. Vi 
afventer svar på denne anmodning i løbet af juni 2009.  
 
Såfremt Københavns Kommunen ikke modtager dispensation i forhold til deponering på 
4,626 mill. kr., kan beløbet modregnes i deponeringer, der blev frigivet i 2008, hvorfor 
det ikke vil belaste budgettet. Tilladelse hertil er givet af Indenrigs- og 
Socialministeriet. 
 
ØKONOMI 
Idet Københavns Kommune modtager satspuljemidler til etablering og drift af tilbuddet 
med lægeordineret heroin, har tilbuddet ikke økonomiske konsekvenser for Københavns 
Kommune. Socialforvaltningen har modtaget en tilkendegivelse fra Kommunernes 
Landsforening, om hvor mange midler der tilfalder Københavns Kommune til tilbuddet.  
 
Til etablering og opstart af tilbuddet med lægeordineret heroin får Københavns 
Kommune i 2009 op til 6.4 mill.kr. Til drift af tilbuddet får Københavns Kommune op 
til 27 mill. kr. om året i år 2010 og 2011. Omkostninger til specialindretning og 
etablering af tilbuddet samt en to måneders opstartsfase i 2009 er anslået til 5,5 mil. kr. 
De årlige omkostninger til drift af tilbuddet i 2010 og 2011 er anslået til mellem 15,5 
mill. kr. og 27 mill. kr. afhængigt af antal brugere.  
 
VIDERE PROCES 
Hvis Socialudvalget godkender indstillingen, sender Socialforvaltningen forslaget om 
placering til høring i lokaludvalget. Socialforvaltningen tager endvidere initiativ til et 
borgermøde. Hvis borgerhøringen og høringen af lokaludvalget giver anledning til 
ændringer i placeringen, vil socialforvaltningen fremkomme med et nyt forslag til 
placering.  
Indstillingens at-punkt 4 og 5, videresendes til Økonomiudvalget og 
Borgerrepræsentationen.  

BILAG 
Bilag 1: Kort over området omkring Tomsgårdsvej 17-19, 
Bilag 2: Høringssvar fra Københavns Ejendomme vedrørende lejekontrakten  
  

Anette Laigaard 

 /Jens Elmelund 
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Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at udvalget pålægger forvaltningen at 
fremlægge et notat om sikkerhedsforanstaltningerne, når udvalget orienteres om 
udfaldet af høringen.  
 
Finn Rudaizky (O) afgav følgende protokolbemærkning: 
 "Dansk Folkeparti har stemt for forvaltningens forslag om at sætte forslaget i høring. 
Såfremt borgerhøring giver anledning til væsentlige indvendinger, vil Dansk Folkeparti 
forbeholde sig retten til at få drøftet placeringen endnu engang". 
 
 
 
 


