Til: kulturministeren
Dato: 13.12.2016

Kære Mette Bock
Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig hjertelig tillykke med udnævnelsen til
kulturminister.
Vi håber at kunne fortsætte det gode arbejde med ministeriet og styrelsen omkring fælles
dagsordener.
For Børne- og Kulturchefforeningen er kultur og fritidsområdets et område, som har mange
muligheder for at være med til at præge forskellige dagsordner ud fra et instrumentelt
perspektiv i vort samfund, men det er vigtigt at fastholde, at kulturen har en egen værdi, som
har betydning for opdragelse, læring, dannelse og demokrati. Det er foreningens opfattelse, at
kultur er en meget vigtig brik i rammerne for det gode liv.
På kultur og fritidsområdet er foreningen optaget af det fokus, som dannelse har i forhold til
at gøre os til sociale individer i et tæt samspil med andre mennesker. I en tid, hvor det spiller
en afgørende rolle at kunne tilegne sig viden og forholde sig kritisk og nuanceret til den
verden, vi lever i, er det vigtigt ikke udelukkende at lære at tænke, men også at kunne tænke
sig om. Dannelse er derfor afgørende for at styrke det enkelte individs muligheder for at
skabe et meningsfuldt liv.
Folkeoplysningsloven og foreningslivet
Vi er i foreningen optaget af Folkeoplysningsloven, som senest blev revideret i 2011.
I regeringsgrundlaget beskrives det bl.a. at ”Regeringen vil arbejde for, at der fortsat er en
meget stor del af befolkningen, der dyrker motion og idræt og er aktive i en forening – lige
fra børn til seniorer”.
Det kan Børne- og Kulturchefforeningen kun bakke op om. Men vi kan som forening
konstatere, at den nuværende Folkeoplysningslov ikke fuldt ud kan understøtte de tendenser,
der er i samfundet i forhold til den mere selvorganiserede idræt så som streetkulturens
idrætsformer, mountainbike, løb, cykling m.m.
Det betyder reelt, at de nye former for motionsvaner er overladt til kommunerne uden
retningslinjer og dermed uden sikring af, at selvorganiserede motionsvaner bliver prioriteret i
forhold til foreningslivet. En stor og væsentlig del af det danske idrætsbillede er organiseret
via foreningslivet, men det er ikke det endegyldige svar på danskernes øgede ønske om at
dyrke idræt.
Der rejser sig desuden et helt grundlæggende spørgsmål om, hvilket udfald det på sigt vil få,
når foreningslivet ikke længere har samme betydning eller forudsætning for demokratisk
erfaring og læring.

Kulturtilbud til alle
Et andet emne, som bliver omtalt i regeringsgrundlaget er: ”Regeringen ønsker, at alle
danskere har mulighed for at møde netop den kunst og kultur, de har glæde af og kan spejle
sig i.”
Kulturens muligheder i de enkelte kommuner og udfordringerne mellem land- og bykommuner er også et emne, som optager Børne- og Kulturchefforeningen.
De økonomiske prioriteringer fra statens side samt den pressede økonomi i kommunerne har
betydning for kulturtilbuddene. Vi ser i stigende grad, at staten prioriterer kulturtilbud i de
store byer, hvor især Århus og København får glæde af fordelingen af de statslige midler.
I kommunerne prioriteres det højt, at kulturinstitutionerne skal samarbejde på tværs og
være med til at understøtte det samlede tilbud og kulturliv og ikke blot være en
enkeltstående »oplevelse«. Når de statslige institutioner pålægges at være opsøgende i
en region eller hele landet, får det ofte mere karakter af at være enkeltstående events end
en del af det samlede kulturliv. I Børne- og Kulturchefforeningen er vi bekymrede for,
hvilken betydning den øgede centralisering kan få for den kulturelle sammenhængskraft
i hele landet.
De kommunale museer
Det kommunale museumslandskab har de senere år stået i fusionernes tegn. Faglige
opgaver – herunder især arkæologien – er blevet samlet. Dette opfatter Børne- og
Kulturchefforeningen overordnet set som en positiv udvikling, der er med til at styrke
fagligheden og skabe grobund for effektiviseringer, herunder bedre mulighed for
museumsformidling på et højere niveau.
Regeringens beslutning om, at der samlet skal spares 2 % på kulturbudgettet hvert år de
næste fire år kan imidlertid blive et »tippepunkt «, der kan få alvorlige konsekvenser for
det lokale kultur- og fritidsliv. De øgede krav kombineret med økonomiske reduktioner
fra statens side giver risiko for, at et veldrevet museumsområde bliver afhængigt af øget
kommunal finansiering – og dermed sårbart i forhold til kommunernes økonomiske
muligheder. Der er i den forbindelse en særlig problemstilling i forhold til nærheden
og det lokale museum, som netop sikrer kulturtilbud til alle med henblik på at styrke den
lokale identitet og fortælling.
Børne- og Kulturchefforeningen vil gerne anerkende statens indsats i forhold til at få
kvalitetsvurderet museerne. Det er grundlæggende et godt og nødvendigt redskab, der
giver gode pejlemærke for det enkelte museums arbejde med kulturarven. Foreningen
deltager gerne i en kvalificering af vurderingerne, så de på den ene side kan
imødekomme og balancere statens behov, samtidig med at de tager hensyn til den
kommunale virkelighed. Kommunerne har et stærkt fokus på formidlingen og ledelsen
af museerne, men det er en statslig opgave at stå for forskningen.
Der er et påtrængende behov for, at staten afklarer sit forhold til bevaring og magasin.

Kommunerne er hovedtilskudsyder til de kommunale statsstøttede museer, men da det er
staten, der definerer kravene til indsamling, registrering, opbevaring, bevaring og
forskning, må staten tage et medansvar for finansieringen af f.eks. magasiner.
Situationen er i øjeblikket mindre god mange steder i landet, hvor det kan være svært at
få de lokale kommuner til at gå ind i store anlægsprojekter på magasin- og
bevaringsområdet.
BKF deltager gerne i en evt. evaluering af fusionerne på museumsområdet. Et vi i mål med et
bæredygtigt museumslandskab, eller skal der yderligere initiativer til?
Vi ønsker dig held og lykke i det arbejde som Kulturminister, og vi stiller meget gerne op til
et møde, hvor vi kan drøfte kultur- og fritidsområdet set fra et kommunalt perspektiv.
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