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En veloverstået påske
Sidste uge blev det for mange danskere tid til nogle velfortjente fridage – og måske et par
påskefrokoster. Selv fik jeg tilbragt lidt ekstra tid med min familie og nære venner. Men tiden
flyver, og efter et par veloverståede påskedage er jeg tilbage i arbejdstøjet. Og der er som altid nok
at tage fat på.
Ny børnepakke skal sikre, at alle børn kommer godt fra start
Vores regering præsenterer inden længe en børnepakke, som skal bidrage til, at alle børn kommer
godt fra start. For vi ved, at de første år i barnets liv er meget vigtige. Det der sker, når vores børn
opholder sig i dagsinstitutioner, det følger dem resten af deres liv. Og alle børn – uanset hvor de er
født og hvem deres forældre er – fortjener en god barndom.
Jeg og vores tidligere Børneminister Ellen Thrane Nørby var faddere til at sikre de 580 mio. kroner
på Venstres Finanslovsudspil og siden da har jeg arbejdet for, at kompetenceudvikling af
personalet, styrkede pædagogiske læreplaner, fleksible pasningsmuligheder og bedre hjælp til de
svageste dagsinstitutioner skulle blive centrale elementer i børnepakken. Det ser de heldigvis ud til
at blive.
Dagtilbuddene skal være mere fleksible, så de i højere grad svarer til moderne børnefamiliers
behov. For familier er forskellige – og vi skal give størst mulig frihed til, at danske børnefamilier
kan tilrettelægge deres hverdag, som det passer dem bedst. Samtidig skal vi hjælpe de
dagsinstitutioner, som har det sværest. Det er vigtigt, at socialt udsatte børn hjælpes godt på vej. Det
er vigtigt, at vi bekæmper negativ social arv.
Med børnepakken prioriterer vi vores børn. De er vores fremtid. I Venstres finanslovsudspil for
2017 valgte vi netop derfor at afsætte 580 millioner kroner ekstra til dagtilbudsområdet. Penge, som
vores børn nu får gavn af.
Sammenhængsreform sætter borgere før systemet
Samtidig har Venstres innovationsminister Sophie Løhde netop præsenteret en reform, der skal
sikre bedre sammenhæng i den offentlige sektor. Offentligt ansatte skal have mere tid til
kerneopgaverne frem for unødvendige krav og registreringer.

På dagtilbudsområdet betyder det mere nærhed med pædagogerne. Men reformen vil også betyde
mindre bureaukrati og mere velfærd på en række andre områder. Tanken bag reformen er, at
borgerne ikke er til for systemet. Systemet er til for borgerne. Og danskerne fortjener at få mest
muligt ud af deres hårdt tjente skattekroner.
Kommunal- og regionsrådsvalg står for døren
I år holdes der kommunal- og regionsrådsvalg til Danmarks 98 kommuner og fem regioner. Det
påvirker naturligvis mit politiske arbejde. Til maj skal jeg blandt andet deltage i Venstres
Forenings- og Kandidattræf i Fredericia. Her skal jeg fortælle om børne- og undervisningsområdet
og dets relevans for kommunalt og regionalt valgte politikere. For mine nationalpolitiske
dagsordener bliver en vigtig del af den kommende valgkamp. Der ligger et rigtig stort ansvar ude i
det lokale styre. Det synes jeg er positivt. For lokale beslutninger træffes bedst lokalt – og vores
behov i Sydjylland er ikke de samme som andre steder i landet. Dermed har de lokale valg også stor
relevans for alle os i det sydjyske.
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