
                                                                                                     

                                  

 

Til: 

Ministeriet for offentlig innovation 

 

Dato: 08.12.2016 

 

 

Kære Sofie Løhde 

 

Børne- og Kulturchefforeningen ønsker dig tillykke med udnævnelsen til Minister for 

offentlig innovation.  

 

Det er et nyt ministerie med en række interessante opgaver, som skal løses. Som forening for 

kommunale topledere inden for hele børne- og kulturområdet har det naturligvis vores 

interesse, når emnet er innovation af den offentlige sektor. 

 

Vi har i BKF længe været optaget af styrinsgsdebatten af kommunerne, og hvordan vi 

arbejder med effekten og målstyring ift. vores indsatser på børn, unge, kultur og 

fritidsområdet. 

 

Vi er som forening optaget af, hvordan vi kan løse de kommunale velfærdsopgaver inden for 

de ressourcemæssige rammer, som vi har til rådighed. Det betyder, at vi skal arbejde 

innovativt og smartere, men også at vi til tider styrer i ukendte landskaber, hvilket stiller store 

krav til ledelse. 

 

Derfor har vi også med interesse læst bemærkningen i regeringsgrundlaget om, at der skal 

fokus på ledelse i den offentlig sektor. Vi har som forening af kommunale topledere, haft 

fokus på det øgede behov for ledelse, når der skal styres ud fra mål og effekter, og når vi 

kontinuerligt skal arbejde videnbaseret. Det stiller store krav til ledelse, når der dels skal 

indsamles viden via den daglige praksis, og samtidig også hele tiden lade den daglige praksis 

afspejle den viden der er fra andre kommuner, forskningen eller udlandet omkring metoder, 

indsatser og organisering inden for de forskellige fagområder og på tværs af disse.  

 

Børne- og Kulturchefforeningen ser derfor med interesse på oprettelsen af et Ministerie for 

Offentlig Innovation. Det er et ministerium, som vil gå på tværs af mange faglige områder, 

og vi håber, at det bliver et ministerium, som indbyder til et bredt samarbejde med bl.a. de 

kommunale chefforeninger, hvor vi repræsenterer 0-18 årsområdet samt kultur og fritidslivet. 

 

Som forening med en stærk faglig ekspertise inden for den kommunale ledelse fra direktør til 

fagchefniveau, stiller vi meget gerne denne viden til rådighed i arbejde med at skabe en 

innovativ offentlig sektor. Vi håber derfor på, at der kan skabes et godt samarbejde inden for 

de områder som vedrører vores fagligheder. Vi bidrager gerne med viden, og vi håber, at du 

har tid og lyst til at mødes med foreningen og drøfte vores fælles interesser. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Henriksen 

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen 

 


