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Kære Karen Hækkerup 

Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig hjertelig tillykke med udnævnelsen til Social- 
og Integrationsminister. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med ministeriet 
og dig om, hvordan vi sammen udvikler børne- og familieområdet. 

Vi er som forening optaget af at sikre kvalitet, helhed og udvikling på børne- og 
familieområdet. Derfor har vi nedenfor skitseret nogle af de temaer og områder, som 
foreningen i øjeblikket har fokus på. 

På børne- og familieområdet opfordrer BKF til at fastholde et helhedssyn på opgaverne, så 
det er muligt at skabe et fornuftigt samspil med det øvrige 0-18 års område. Dette fremmer 
det nødvendige arbejde med udviklingen. 
 
Foreningen opfordrer til, at ministeriet fastholder signalerne fra rapporten: "Det 
specialiserede socialområde - en analyse af den statslige regulering og ankesystemet” som 
opfølgning på kommuneaftalen. Rapporten signalerer bl.a. en prioritering og en respekt for 
det kommunale serviceniveau og prioriteringsrum.  
 
BKF støtter varmt implementering af barnets reform. Der er med reformen givet rammer til 
at arbejde med relevant indsats til tiden i samspil med aktørerne på området. Foreningen 
har i den forbindelse fokus på at sikre kontinuitet i arbejdet med at implementere 
intentionerne i barnets reform om bl.a. kvalitet, tidlig indsats og barnets rettigheder. 
 
Foreningen ønsker, at der fortsat er opmærksomhed på de indsatser og metoder, der 
benyttes og lovgives om på det sociale område. Herunder at der sikres balancegang i 
reformer og lovning i forhold til unødig bureaukrati og dokumentationsomfang, som ikke 
understøtter det direkte børnearbejde.  
 
Vi støtter endvidere, at forskning og praksis sker i samspil. Herunder vil foreningen fortsat 
understøtte, at forskningsmæssig viden bliver en del af den daglige praksis og at 
forskningen tager afsæt i de centrale problemstillinger i praksis. Der er brug for større grad 
af evidensbaseret indsats på området. 
 

Vi har, som nævnt, tradition for en god dialog med ministeren på området, som tidligere 
har deltaget aktivt i foreningens årsmøde, som i år finder sted fra d. 16. – 18. november i  
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Odense. Vi vil derfor gerne invitere dig til årsmødet og samtidig spørge om du vil holde et 
oplæg for de omkring 300 Børne- og Kulturchefer fra landets kommuner. Vi har foreløbig 
reserveret tid i programmet enten torsdag d. 17.11 fra kl. 14.00 – 15.00 eller fredag d. 
18.11 fra kl. 12.15 – 13.15.  
 
Vi håber, at det kan lade sig på et af de forslåede tidspunkter, men er helt åbne for at ændre 
i programmet såfremt der er et andet tidspunkt, som passer bedre. Det kan i så fald være 
onsdag d. 16.11 mellem kl. 20.00 og 21.30 eller torsdag d. 17.11 mellem 8.30 – 12.30 eller 
fredag d. 18.11 om formiddagen. Programmet for årsmødet er vedlagt dette brev. 

Til slut håber jeg, at jeg sammen med et par bestyrelsesmedlemmer kunne mødes med dig 
inden årsmødet og få lejlighed til at uddybe vores synspunkter. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Flemming Olsen 
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen 
Børne- og kulturdirektør i Herlev Kommune 


