
Svar til Jens Ravn 

Man skal lære, så længe man lever, og jeg lærte en ny side af dig at kende i gårsdagens læserbrev, Jens.  
Det var ikke, at du giver regeringen skylden for kommunernes vanskelige opgaver med at få budgetterne til 
at hænge sammen, for det plejer du at gøre, når du er presset - men mere at du vil stille dig til dommer for 
hvilket indhold, du mener andre skal have i deres læserbreve. Det er meget stor opgave at tage på sig og 
efter min ikke noget, der passer ind i et demokratisk samfund. 

Angående læserbrevet om fleksibilitet i børnepasningen, så var det et synligt resultat af en arbejdsgruppe, 
der i det sidst halve år har arbejdet med den problematik. På min hjemmeside www.flarup.net  under 
”Debat” vil du kunne læse, at jeg allerede i 2000 og 2001 skrev to indlæg om behovet for at tilpasse 
børnepasningstidspunkterne til forældrenes behov for pasning. Det ene var i en kronik i Danske Kommuner, 
og det andet var i en konkurrence om fremtidssenarier i samme blad. Det er altså ikke noget, der lige er 
poppet op, men et indsatsområde, der er forfulgt igennem årene.  

Jeg må rette en fejlopfattelse hos dig. Jeg har ikke givet nogle løfter, men jeg har udtrykt et håb, og jeg har 
bekendtgjort, hvad Venstres holdning er - lokalt og på landsplan er. Som du endvidere kan se på 
hjemmesiden, så har jeg i alle de år, jeg har været i politik, løbende givet udtryk for mine holdninger og 
synspunkter.   

Mange tak for tilkendegivelsen af, at du og dine var enige i selve indholdet. Lad os derfor sammen glæde os 
over den fine karakter, Danmark har fået for kvaliteten i børnepasningen og sammen tænke nye tanker 
med hensyn til fleksibilitet i børnepasningen, som vil kunne gøre det nemmere for forældrene at få 
dagligdagen til at hænge sammen. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at arbejdet på at finde løsninger 
bør ske i et tæt samarbejde med fagforeningerne, institutionerne og forældrene. 

 

 

http://www.flarup.net/�

