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Mundtlig beretning v. formand Flemming Olsen, BKF’s årsmøde nov. 2011. 

 

 

LEDELSE OG ORGANISERING 
Hvad gør vi nu lille du? 

 

Et spørgsmål ligger lige på tungen i denne tid: ”Hvad gør vi nu lille du?”  

Siden kommunalreformen har der været et endnu stærkere fokus på ledelse af den 

offentlige sektor. Vi har mødt stadigt større krav om effektivitet, om økonomisk 

omkostningsbevidsthed og om udvikling af helhedsløsninger. Samtidig har 

globaliseringen i større og større udstrækning sat rammer for vores virke.  

I 2008 blev det klart for alle, at et bankkrak i USA fik stor betydning også for den 

offentlige sektor herhjemme. På den ene side har kommunerne skullet være med 

til at give økonomien kunstigt åndedræt i form af fremrykkede offentlige 

investeringer umiddelbart efter finanskrisens griben om sig. Og på den anden side 

har vi skullet spænde livremmen gevaldigt ind med aftalerne om et uændret 

serviceniveau.  

Hvad nu? Hvad sker der i Grækenland, i Sydeuropa, ja i hele verden i de næste 

uger? Alt dette er med til at påvirke vores daglige ledelsesopgave i kommunerne, 

og det skal vi kunne håndtere. Også strategisk, så vi ikke sætter de mere 

langsigtede perspektiver for vores områder over styr.  

Og her er der virkelig behov for de lange seje træk. Lad mig blot nævne: 

 behovet for mere uddannelse til danskerne generelt 

 behovet for at inddrage og involvere den gruppe unge, der ikke får en 

ungdomsuddannelse 

 og behovet for at skabe fællesskaber og deltagelse i kommunerne, fordi det 

er forudsætningerne for, at velfærdssamfundet fortsat udvikler sig  

Vi har derfor i år valgt at sætte fokus på ledelse og organisering på vores område. 

Vi lægger op til debat og refleksion både i vores årlige publikation og på selve 

årsmødet. 
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Foruden at være en generel disciplin, så tager vores ledelse farve af det område, vi 

står i spidsen for. For ledelse er ikke abstrakt. Ledelse er ikke bare ledelse i den 

forstand, at det kan være hip som hap, hvad man leder. Vi er ledere af møder 

mellem mennesker. Det er vores kerneydelse. Det handler for os om at skabe 

rammer for menneskers udvikling, læring og kulturskabende aktiviteter. Og vores 

største udfordring er at sørge for, at alle får mulighed for at deltage i og udvikle 

sig i fx børnehaven, skolen og kulturlivet. Det er vores udfordring, når 

globaliseringen skyller ind over os og vores rammebetingelser. 

Jeg vil derfor først sætte fokus på vores arbejde med børn, unge og familier i 

udsatte positioner, og så på vores opgaver, vores ansvar og vores rammer på vores 

øvrige områder, alt sammen med fokus på hvordan vi sikrer alle mulighed for at 

deltage, lære og udvikle sig. 

 

BØRN OG UNGE i udsatte positioner. 

Må vi bede om en lødig debat, tak!  

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for en 

række af de specialiserede opgaver på børne- og familieområdet. Der har været, 

og der er især lige nu, et stærkt fokus på, hvordan vi som kommuner klarer den 

opgave. En del af den debat bygger på myter. Fx at vi sparer på de specialiserede 

opgaver på børne- og familieområdet, at vi anbringer færre mindre børn, og at vi 

hjemtager unge for at spare penge på anbringelser. Som ansvarlige chefer for det 

her vigtige område tager vi gerne del i debatten. Men vi beder om, at den foregår 

lødigt! 

Jeg vil gerne præcisere, at dengang vi overtog ansvaret for området, lå 

omkostningerne på det samlede specialiserede sociale område på 41,2 milliarder 

kroner. I 2008 var omkostningerne 43,5 milliarder kroner. Og i 2009 toppede 

omkostningerne til det specialiserede socialområde med 44,5 milliarder kroner
1
. 

Kommunerne bruger altså flere penge på området, end før vi overtog ansvaret. Så 

det er svært at få øje på de voldsomme besparelser, vi er blevet klandret for.  

                                                           
1 Kilde: Danmarks Statestik. Opgave- og pl-niveau 2011 
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Jeg kan heller ikke få øje på, at vi anbringer færre mindre børn. Ifølge 

Ankestyrelsens statistik vedrørte 9 procent af anbringelserne i 2006 børn i alderen 

0 til 3 år. I 2009 var andelen vokset til 12 procent.  

Med dette har jeg ikke sagt, at kvalitet og økonomi er ligefrem proportionale 

størrelser. Det er også et vores opgave at tænke hvordan midlerne bruges bedst  på 

muligt. Jeg ønsker blot at afvise de udsagn om at kommunerne sparer på det 

specialiserede område. 

Og med hensyn til hjemtagelse af unge anbragte, så er kommunerne ifølge loven 

forpligtet til at følge op på handleplanen for den unge hver sjette måned og til at 

føre to tilsyn om året. Ifølge loven skal en anbringelse ophøre, hvis formålet med 

anbringelsen er opfyldt, hvis anbringelsen ikke længere er formålstjenlig, eller når 

den unge fylder 18 år, (med mindre der besluttes efterværn). Udgangspunktet er 

altså den unges handleplan, når der besluttes hjemtagelse. Ikke et ønske om 

budgetbesparelser. 

Vi opfordrer til, at debatten sker på grundlag af forskningsbaseret viden, og ikke 

myter. Fra forskningen ved vi fx, 

 at udsatte børn, der anbringes uden for hjemmet, oftere er ensomme og 

vokser op uden stabile voksenkontakter.  

 at 44 procent af de anbragte unge oplever et eller flere sammenbrud under 

anbringelsen.  

 at nære relationer og et trygt omsorgsmiljø er vigtige elementer for at 

kunne opbygge de nødvendige ressourcer. Især en nær relation til en 

bestemt voksen gør den store forskel  

 at anbragte børn og unge klarer sig væsentligt dårligere 

uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt end andre børn og unge 

Derfor skal udgangspunktet for debatten være,    

 at vi bruger lige så mange penge på området som hidtil. Men vi sørger for 

at bruge dem, så vi får mest muligt ud af pengene i form af livskvalitet for 

udsatte børn og unge.  

 at vi anbringer der, hvor det er den rigtige løsning. Og at anbringelse per 

definition ikke altid er den rigtige løsning. 

 at nære relationer, gerne knyttet til barnets nærmiljø, er helt afgørende 

byggesten for barnets videre liv. 
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 at vi skal sikre meget tætte koblinger mellem foranstaltningerne og så 

dagtilbud, skole og fritidsinstitution for at undgå eksklusion og at unge 

ikke klarer en ungdomsuddannelse. 

 at vi har brug for meget mere forskning i, hvad der virker i forhold til 

foranstaltninger og anbringelsesformer. 

Når debatten om udsatte børns vilkår raser i pressen, sker det altid med afsæt i 

enkeltsager. Det er historier, som påvirker os alle meget. Men vi skal huske, at der 

altid er dele af sagen, der ikke skildres i pressen, simpelthen fordi den ikke er 

spændende nok set med pressens øjne. 

Det er utopi at forestille sig, at disse sager fuldstændigt kan undgås, fordi det her 

handler om menneskeliv. Men det er vores pligt at handle på den viden, der 

dukker op i kølvandet på disse sager. Her er løsningen sjældent at lave 

organisatoriske ændringer. Menneskelivet er ikke som en maskine, der kan 

fejltestes og så justeres.  

Derfor er det også forhastet at foreslå, at tilsynet fjernes fra kommunerne. 

For det er en stor fordel, at ansvaret for den samlede indsats over for udsatte børn, 

unge og familier ligger hos kommunen. Der ligger et stort potentiale i at tænke 

denne særlige indsats sammen med den normale indsats i fx børnehaver, skoler og 

foreningsliv. Det vil skabe et solidt grundlag for inklusion - i modsætning til, hvis 

vi ser områderne som adskilte siloer.   

Det er de værdier, der er grundlæggende i Barnets Reform.  

Børne- og kulturcheferne er aktive i at få implementeret Barnets Reform - både 

som forening og som chefer i de 98 enkelte kommuner. Vi opfordrer til: 

 at kommunerne sammen med Social- og integrationsministeriet og de 

forskellige interesseorganisationer på området følger implementeringen 

nøje. 

 at vi lærer af hinanden. 

 at arbejdet med implementeringen danner grundlag for følgeforskning, så 

vi på sigt får større viden om evidens på området.  

 og at dette arbejde forankres i det etablerede Dialogforum, hvor mange af 

de nævnte parter allerede er repræsenteret. 
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Regeringsgrundlaget beskriver, at der skal laves en analyse at det specialiserede 

område. Analysen skal føre frem til en ny socialreform, der skal sikre en bedre 

sammenhæng mellem tidlig og forebyggende indsats, brugerindflydelse, kvalitet, 

faglighed og de overordnede økonomiske rammer. 

Vi deltager gerne. Men lad os sammen føre dialogen på et lødigt grundlag baseret 

på erfaring og viden.  

 

DAGTILBUD 
Endelig fik vi den røde tråd  

 

Dagtilbud og skole har fået sit fælles ministerium plus en børne- og 

undervisningsminister. Det støtter vi varmt. Ja, vi har faktisk kæmpet for det i 

flere år. Endelig er det muligt at drøfte langsigtede mål, lovgivning og 

reguleringer på det pædagogiske felt med en rød tråd gennem dagtilbud, skole, 

SFO, fritids- og ungdomsklub og ungdomsuddannelse. Det er bydende nødvendigt 

for at sikre de unge en ungdomsuddannelse og et godt liv. Vi deltager gerne i 

fælles dialog. Og vi glæder os til i fællesskab at høste frugterne af denne ændring. 

VK regeringen etablerede en taskforce, der skulle analysere og komme med 

forslag til to væsentlige felter inden for dagtilbuddenes virke: udviklingen af den 

pædagogiske praksis med større fokus på et læringsperspektiv og dagtilbuddenes 

arbejde med inklusion. 

BKF var med i det arbejde, og det var vi glade for. Vi valgte at gå med, fordi hvert 

eneste tiltag, der fokuserer på dagtilbuddenes kvalitet og på at udvikle kvaliteten, 

er væsentligt. Vi var dog bekymrede for, om ikke ambitionsniveauet var alt for 

højt, da der kun var afsat tre måneder til taskforcens arbejde. 

Bedre blev det ikke af, at folketingsvalget afbrød arbejdet i taskforcen. Vi 

opfordrer ministeren til, at arbejdet genoptages. Vi foreslår, at arbejdet også 

fokuserer på det potentiale, dagtilbuddet har for at være med til at bryde den 

sociale arv. Og på betydningen af god ledelse i dagtilbud. 

Vi har noteret os, at regeringen i sit regeringsprogram skriver, at kvaliteten i 

dagtilbuddene skal øges, fx ved minimumsnormeringer og færre lukkedage, og at 

regeringen vil drøfte udviklingen af kvaliteten på området med kommunerne. 
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BKF er klar til den dialog, hvor vi gerne vil komme tættere på en præcis 

beskrivelse af kvalitet i dagtilbuddet. For kvalitet handler ikke kun om 

normeringer og færre lukkedage, men i høj grad også om hvad normeringen 

bruges til. Det er dagtilbuddenes vigtige mission at sikre: 

 at alle børn udvikles og stimuleres optimalt. 

 at alle børn indgår i fællesskaber, som styrkes kontinuerligt. 

 at forældrene ses som den væsentligste samarbejdspart. 

 og at de udsatte børn får størst mulig støtte – også tværfagligt – til deres 

videre liv. 

Vi har støttet arbejdet med at udvikle de pædagogiske lærerplaner. Det har vist sig 

at være et styringstiltag, som spiller fint sammen med den pædagogiske 

profession. Vi opfordrer til en kvalitetsudvikling, der tager afsæt i lærerplanerne. 

Og en  kvalitetsrapport, der samler op på tendenser og udfordringer i 

dagtilbuddene – vel at mærke også ud fra kvalitative beskrivelser af outcome af 

den pædagogiske indsats. 

 

FOLKESKOLEN 
Fællesskabets skole er under pres 

 

Ingen kan længere være i tvivl om, at folkeskolen står overfor en kæmpe 

udfordring, både hvad angår ressourcer og pædagogik. Igennem de sidste mange 

år er flere og flere elever blevet visiteret til specialundervisning. Fællesskabets 

skole er under pres. Det er ikke muligt at løse den udfordring med flere penge til 

specialundervisning. Vi skal i stedet arbejde benhårdt på at udvikle kvaliteten og 

variationen i normaltilbuddet, blandt andet gennem en helt anderledes 

kombination af teoretisk viden og praktiske kundskaber, der kan øge elevernes 

motivation for at lære. For vi ved, at udviklingen af faglige kundskaber, sociale 

kompetencer og trivsel er flere sider af samme sag nemlig uddannelse og 

dannelse. Du lærer ikke optimalt, hvis du ikke trives, og du trives ikke optimalt, 

hvis du ikke lærer. 

Der skal altså ske en massiv ændring i folkeskolens tilgang til differentierede 

undervisningsformer, der sikrer, at alle lykkes med en ordentlig grunduddannelse 
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fra folkeskolen og en videre færd til ungdomsuddannelserne. Lykkes vi ikke her, 

så mislykkes vi grundlæggende med ideen om Folkets Skole. 

Det er vigtigt at erkende, at inklusion ikke er en bestemt metode. Inklusion er en 

pædagogisk måde at forholde sig på. Det betyder, at man som skole træffer et 

bevidst valg om at fungere reelt inkluderende med afsæt i forskningsmæssig 

viden. 

Og hvornår er en skole så reelt inkluderende? Det er den, når de metoder, der 

vælges, skaber resultater for alle børns og unges læring. Og her må der 

differentieres i forhold til de konkrete mål og metoder. Men uanset hvad, så er det 

et fælles overordnet mål at gøre eleverne uddannelsesparate, så de kan klare en 

ungdomsuddannelse og deres videre liv. 

Udfordringen kan kun løses af skolens parter i fællesskab. Vi opfordrer derfor til, 

at der fra alle parter støttes op om et værdifællesskab for folkeskolen. Et 

værdifællesskab, der udtrykker, at vi vil en reelt udviklende og inkluderende 

folkeskole, som skaber motivation og resultater for børn, unge, forældre, 

medarbejdere, ledere og politikere. 

 

UNGE 

Lad os nu få den ungdomskommission 

For to år siden spillede BKF ud med en sammenhængende ungepolitik. Og 

samtidig opfordrede vi den daværende regering til at nedsætte en 

ungdomskommission. Hvorfor? Fordi lovens rammer på området, statens 

regulering af området og kommunernes organisering af området er det mest 

komplekse felt i vores arbejde. Derfor er der stor fare for, at netop det unge 

menneske, der har mest brug for støtte for at gennemføre sin ungdomsuddannelse, 

falder igennem. 

Vi fik ingen ungdomskommission, men derimod lovgivning i form af Ungepakke 

2, der satte fokus på de unges uddannelsesparathed og pligten til at støtte de unge, 

der ikke er uddannelsesparate. Vi fik endvidere ændringer i Lov om Aktiv 

Beskæftigelsespolitik, der gav os hjælpemidler som fx mentorer til de unge, der er 

i særlig stor fare for at droppe ud af en uddannelse. Kommunerne har fulgt trop 

ved aktivt at arbejde for at implementere den nye lovgivning. Blandt andet har et 
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stort antal kommuner og KL medvirket i to partnerskabsprojekter, dels om en 

helhedsorienteret ungeindsats og dels om at implementere Ungepakke 2. 

Men der er fortsat brug for, at alle kræfter trækker i samme retning, hvis vi skal nå 

målsætningen om, at 95 procent af de unge får en ungdomsuddannelse. Der er 

brug for en meget tættere brobygning mellem lærerne i folkeskolens udskoling og 

lærerne på ungdomsuddannelserne. Undersøgelser har dokumenteret, at 

kendskabet mellem de forskellige lærergrupper er meget begrænset. Et bedre 

kendskab og samarbejde rummer store potentialer. For folkeskolens lærere har 

solid viden om undervisnings metodik og didaktik. Og underviserne på fx de 

tekniske skoler har solidt kendskab til erhvervslivet og til undervisning, der tager 

afsæt i praktiske opgaver. Vi skal udnytte det miks af kompetencer på samme 

måde, som vi profiterer af pædagogernes og lærernes samarbejde i indskolingen. 

Der er også brug for, at UU’erne fortsat får større viden om de tekniske 

uddannelser. Selvom der er sket en professionalisering af vejlederopgaven, så 

tyder en række undersøgelser på, at vejlederne stadig i for stor udstrækning 

vejleder til STX, fordi det er den uddannelse, de bedst identificerer sig med. 

Vi har som chefer et stort ansvar for at fortsætte den udvikling, der er sat i gang på 

ungeområdet. Ikke mindst samarbejdet med de kommunale jobcentre, som er i 

positiv udvikling. Den opgave vil vi fortsat tage på os. Men samtidig er der behov 

for samlet at vurdere lovgivningen på ungeområdet og at udvikle den offentlige 

indsats totalt set for at støtte de unge til livet. 

Derfor foreslår vi fortsat, at regeringen nedsætter en ungdomskommission, der 

kan foretage den samlede analyse og komme med forslag til nye initiativer. 

 

KULTUR OG FRITID 

Et barn fødes med 100 sprog, men fratages de 99 

Kulturen har sine værdier i sig selv. Æstetiske øjeblikke, når man lytter til 

musikken, og tankerne flyver, uden at man kan styre dem. Eller når man bliver 

opslugt af farvernes spil i maleriet. Eller man læser en roman med tæppet godt 

pakket om sig i sofaen, og bogstaverne bliver til en række billeder på nethinden og 

tanker om livets mening. Ja, så har kulturen fat i os. Kunsten kan noget, som den 

rationelle tanke ikke kan. Den italienske pædagog professor Malaguzzi beskrev 
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det således: ”Et barn fødes med 100 sprog, men fratages de 99”. Vi har derfor et 

stort ansvar for at sikre kunsten og kunstnernes virke i kommunerne. 

Samtidig er kultur- og fritidslivets betydning for kommunens erhvervspolitik, 

sundhedspolitik og pædagogiske indsats i dagtilbud og skole blevet tydeligere og 

tydeligere gennem de sidste år. Nogle oplever, at kulturen underordnes fx 

erhvervsudviklingen. BKF ser det i stedet som et ligeværdigt samvirke. Kultur og 

erhverv har meget at lære af hinanden. Stadigt flere erhvervsvirksomheder 

samarbejder med kunstnere, fordi nogle af kulturlivets helt store styrker jo netop 

er at kunne iscenesætte, skabe oplevelser, tænke utraditionelt og skabe innovation. 

Det bliver kunsten ikke ringere af. 

Flere svenske kommuner arbejder målrettet med at bringe kulturen ud til de ældre 

borgere, der har brug for omsorg. Musikken, dansen eller spadsereturen i 

blomsterhaven giver de ældre livsmod. Det bliver kunsten ikke ringere af. 

Og børne- og ungdomskulturen spiller en større og større rolle, når kommunerne 

udvikler tilbud til børn og unge. Vi ønsker, at børnene og de unge møder selve 

kunstens væsen. Og vi tror på, at kunsten bibringer børn og unge kompetencer, 

som de kan bruge i deres videre liv. Det bliver kunsten heller ikke ringere af. 

Blot vi husker, at kunst, kultur, idræt, bevægelse og folkeoplysning også har lov at 

stå alene som en værdi for den enkelte. 

I år har vi fået en revideret Folkeoplysningslov. Vi fik ikke de 

afbureaukratiseringer, vi ønskede. Men vi fik en formålsparagraf, der betoner 

folkeoplysningens betydning for medborgerskabet og det demokratiske grundlag 

for vores samfund. 

Det er vigtigt. Vores samfund trues af stigende tendenser til polarisering. Her kan 

en revitalisering af hele vores forståelse af deltagelse være med til at skabe 

grundlag for medborgerskab. Når de nye kommunale politikker om 

medborgerskab og folkeoplysning skal udformes, bør vi se på, hvordan vi 

udvikler supplerende deltagelsesformer til den danske foreningsmodel. For den 

har i høj grad skabt den sociale kapital, der har sikret Danmarks 

sammenhængskraft. Denne sociale kapital skal vi holde ved live.  

Når kulturen er instrumentel, så tages der udgangspunkt i behov, men når 

initiativer sker med afsæt i kulturens egenværdi, så tages der udgangspunkt i den 



 
 
 
 
 
 
 

 

 10 

Sekretariatet: Herlev Bygade 90, 2730 Herlev     

Tlf.: 4452 5500, Mobil: 3051 9897, E-mail: bkf@bkchefer.dk www.bkchefer.dk 

 

enkeltes begær. Vi skal evne at kunne favne såvel behov som begær i 

kommunernes kultur- og fritidspolitikker. 

 

BKF 
Vores forening står stærkt 

Jeg vil slutte med nogle betragtninger om vores fælles forening. Gennem en 

fornem indsats fra tidligere formænd og bestyrelser står Børne- og 

kulturchefforeningen stærkt. Vores samarbejdspartnere vil gerne føre dialog med 

os. Ikke mindst er vi meget glade for den store interesse, der er i ministerierne for 

at mødes med os. Den er guld værd, og den skal vi pleje. For det har stor 

betydning, at vi kan tilføre de landspolitiske beslutninger en faglig stemme.  

Ved siden af har foreningen betydning for hver af os. Det er her, vi får faglig og 

kollegial sparring - plus en række fælles oplevelser. Og det er alt sammen med til 

at gøre dagligdagens udfordringer lettere at håndtere. 

Samtidig er konteksten for vores ledelsesopgave i udvikling – og dermed også 

konteksten for vores forening. Det står der meget mere om i publikationen om 

ledelse. Den nye ledelsesopgave indebærer flere omstruktureringer, flere 

udskiftninger af kolleger osv. Bestyrelsen lægger vægt på, at vi drøfter, hvilken 

betydning de nye vilkår har for vores forening det næste bestyrelsesår, ja faktisk 

er det vores vurdering at de hastigere forandringer globalt, nationalt og regionalt i 

vores ledelses opgave og dermed i foreningens vil fordre, at vi i vores arbejde og 

samarbejde er endnu mere opmærksomme på at være i en tæt dialog med 

hinanden for hele tiden at være rustet til at møde nye udfordringer. Det tror vi er 

afgørende for at vores forening forbliver robust og solid, så vi fastholder kursen, 

også selvom der skulle ske uplanlagte udskiftninger på regionalt niveau og 

hovedbestyrelses niveau.  

For at sikre konkret fokus på dette arbejde indledte vi en drøftelse med 

regionsformændene i september og vi fortsætter den gennem de næste møder.  

Samtidig har vi et inderligt ønske om, at så mange af foreningens medlemmer som 

overhovedet muligt bringer deres synspunkter i spil i de enkelte regioner. Vi 

lægger op til, at alle reflekterer over, hvordan vi bedst muligt får skabt 

sammenhæng mellem de faglige netværk regionalt og landsdækkende. 
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Vi ønsker nemlig at styrke sammenhængen mellem de regionale bestyrelser og 

BKF bestyrelsen, da vi ser det helt afgørende for vores forening at sikre denne 

tætte kobling mellem regionerne og bestyrelserne og på tværs af regionale 

bestyrelser. Dette løbende arbejde og de perspektiver det afføder, vil vi løbende 

drøfte konsekvensen af i bestyrelsen i et tæt samarbejde med regionerne og  med 

jer på vores kommende årsmøde.  

Derudover vil vi gerne have drøftet, hvordan vi får rekrutteret endnu flere kræfter 

til at arbejde med at sikre det solide faglige beredskab vi har brug for. Og endelig 

har vi brug for at få diskuteret, hvilke opgaver vi ser som foreningens 

kerneopgaver. Hvilke opgaver er ”need to have”, og hvilke er ”nice to have”? Vi 

håber på et bredt og dybt engagement i denne debat. 

Og med de ønsker overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 


