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Til indenrigs- og socialminister Karen Ellemann 
Indenrigs- og Socialministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K. 
                     
 
Kære Karen Ellemann 
 
Foreningen af Danske Døgninstitutioner siger hermed tillykke med udnævnelsen til  
indenrigs- og socialminister (i daglig tale kalder vi dig bare socialminister).  
 
Vi ønsker med denne hilsen at gøre dig opmærksom på vores forening, samt den store 
viden og ekspertise, der rummes i denne. En viden og ekspertise som vi meget gerne 
stiller til rådighed for landets socialminister. 
 
Vi har igennem det seneste år styrket vores relation til embedsmændene i 
Velfærdsministeriet/ Kontoret for Børn, og er i den forbindelse indgået i en 
samarbejds- og sparringsrolle vedrørende Barnets Reform. 
 
Vi forventer at det positive samarbejde fortsætter, selvom der nu står Indenrigs- og 
socialministeriet over døren – og selvom den ministerielle struktur er blevet ændret. 
En ændring som du skal vide, at FADD hilser velkommen – da vi tror på, at et mere 
fokuseret ministerium vil kunne gøre mere for landets svageste og mest udsatte børn, 
unge og deres familier. 
 
Vi er klar over at der er mange ting, som du skal sættes ind i, indenfor den nærmeste 
fremtid, det har vi stor forståelse for. Så snart de indledende øvelser er overstået, 
håber vi at du vil have tid og mulighed for at mødes med os – det kunne for eksempel 
foregå via en studietur til udvalgte døgninstitutioner, som vi meget gerne planlægger 
og designer efter dine ønsker.  
 
Bliver der mulighed for det vil vi også meget gerne tale offentlig ledelse med dig – 
det ved vi interesserer dig, og det interesserer jo i sagens natur også os. 
 
Som en slags modvægt til den tungere litteratur, som vi har stor forståelse for en 
nyudnævnt minister kaster sig over vedlægger vi vores egen publikation ”Når man 
starter med minuspoint”. Til inspiration – og med ønsket om et kommende 
samarbejde, der også kommer til at byde på gode historier. 
 
 



Med venlig hilsen 
 
Tine Theker Stryhn 
Bestyrelsesformand FADD 
 
 
Kontakt: 
 
Henvendelse til FADD kan foregå via kommunikations- og presseansvarlig Bo Mollerup, der træffes på  29 29 01 22 
eller på følgende mailadresse: bomollerup@fadd.dk 
 
Eller ved direkte henvendelse til bestyrelsesformand Tine Theker Stryhn, der træffes på 21 24 28 12                       
eller på følgende mailadresse:  tts@rudersdal.dk  
 
 
Danske Døgninstitutioners hjemmeside: www.fadd.dk  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 


