
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Socialforvaltningen 

Høring: Københavns Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik 

- Perspektiver på tværs af sektorer  
 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har udarbejdet et 

udkast til Københavns Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. 

Ifølge Dagtilbudsloven og Serviceloven skal alle kommuner have en 

sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan indsatser er forankret på 

tværs af forskellige faggrupper, institutioner og sektorer. Dette er derfor et 

udkast til en overordnet Børne- og Ungepolitik, der binder de forskellige 

politikker og strategier på det samlede børne- og ungeområdet sammen. 

Politikken skal fungere som en paraply for den samlede indsats på børne- og 

ungeområdet og går på tværs af fagområder og forvaltninger.  

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget har på udvalgsmøder den 22. maj 

2013 behandlet indstillingen ”Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - 

perspektiver på tværs af sektorer”. Udvalgene vedtog at sende indstillingen i 

høring med  

høringsfrist fredag d. 5. juli kl. 10.00 

 

Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde den 22. maj 2013 kan ses på www.kk.dk:  

Om kommunen/Politisk organisation/Mødemateriale/Børne- og 

Ungdomsudvalget/22-5-2013 – Referat/punkt 9.  

 

På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle bemærkninger til 

forslaget. 

 

Bemærkningerne bedes indsendt via høringsportalen – Blivhoert: 

www.blivhoert.kk.dk. Denne høringsportal sørger automatisk for at 

fremsende kvittering for modtagelsen af høringssvar, lige som det 

umiddelbart efter fremsendelsen af et høringssvar vil være muligt at se 

svaret på portalen. I vil finde høringen under ”Høringstyper” og ”Andre 

høringer”.  

 

Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af 

sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for udvalget. Der 

vil ikke blive fremsendt egentlig besvarelse af eventuelle bemærkninger og 

spørgsmål, der rejses i høringsvaret. Sagens behandling kan følges på 

kommunens hjemmeside www.kk.dk under ” Om kommunen” – ” Politisk 

organisation” - ”Mødemateriale” – ”Børne- og Ungdomsudvalget” / 

”Socialudvalget”. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ane K. Christensen / Nina Hemmersam  
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