
Endnu et år er gået! 

Det er blevet efterår og tidligt mørkt -men vi mødes igen til Brugerklubbens 
ordinære generalforsamling. Det er tid til at gøre status over det år, der er 
gået. 

Det har været et begivenhedsrigt år. Vi har haft et par arrangementer, samt 
fortsat vores kontakt med samarbejdsklubber rundt om i Jylland, samt fået 
gang i en dialog med hjælperklubben i Aarhus, hvor formålet er at sparre og 
støtte hinanden på de områder, hvor vi vurderer at have snitflader. 
Et stort emne i 2012 har dog været de mulige besparelser på BPA-området og 
sagaen om hjemtagne brugere. 

BPA’en gøres styrbar. 
I de tidlige efterår fik de fleste brugere muligvis kaffen galt i halsen, efter at en 
analyse af BPA-ordningen fra Borgmesterens afdeling så dagen lys. Analysen 
handlede om, at BPAområdet skulle forsøges gøres styrbart. (Et styrbart 
budget betyder, at der er det sammenlignelige budget for os alle, uden 
hensyntagen til tilstrømningen af nye brugere. ) (Vi ved vel ikke rigtigt, 
hvordan kommunen vil regulere budgetposten ved en stor tilgang af nye 
brugere)

Aarhus Kommune er presset på den offentlige økonomi. De leder med lys og 
lygte efter områder, hvor der kan spares, for at de fremtidige budgetter kan 
hænge sammen. Det har nu desværre, med analysens økonomiske 
styringsredskaber, ramt os på vores ret til det frie og uafhængige liv. 

Brugerklubben tog initiativ til et stormøde i Musikhusets foyer, hvor Lene Kjær 
holdte et oplæg, som skulle forsøge at skabe klarhed over analysens indhold 
og 
mulige konsekvenser. 
Mødet blev efterfulgt af en privatarrangeret demonstration foran byens rådhus, 
hvor mange af vores mødedeltagere deltog. 

Desværre gik det ikke som ventet, BPA-området blev gjort styrbart med 
virkning fra 2013. 

Brugerklubben havde forinden taget initiativ til at skrive til rådmand Hans 
Halvorsen om den aktuelle situation. Ligeledes var vi medunderskrivere af et 
brev fra hhv. Aalborg-klubben og Vejle-klubben. Brevet blev sendt til 
Socialminister Karen Hækkerup og kan læses i sin fulde ordlyd på vores 
hjemmeside. 

Aarhus Kommune har i skrivende stund indkaldt alle brugere til stormøde i 
Turbinehallen, mandag d. 26.11.2012 kl. 15.00, hvor tidsplanen samt 
omfanget af de forskellige spareforslag/styringsværktøjer præsenteres. På 
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mødet deltager Rådmand Hans Halvorsen, Tina Fendinge, Carsten Wulff 
Hansen og Søren Hagen. 

Rådmandens indstilling præsenteres på mødet. Brugerklubben, Handicaprådet 
og Det Sociale Forrugerråd får mulighed for at afgive høringssvar senest d. 10. 
december.
Den nye bestyrelse vil selvfølgelig gøre brug af denne mulighed.
Den 12. december træffer rådmanden den endelige beslutning og d. 14. 
december orienteres de 3 høringsparter skriftligt.
 
Hjemtagne brugere 
Brugerklubben har også brugt en betydelig del af 2012 med at yde rådgivning 
omkring de ændrede hjemtagelsesregler. De nye regler har medført, at en del 
brugere i årets løb er blevet hjemtaget til deres oprindelseskommune. 

I mange år har brugere levet i Aarhus uden at skulle forholde sig til sin 
tidligere kommune. Aarhus Kommune har dækket udgifterne til brugerens 
tilbud via 
et refusionstilsagn. Dog har de nye regler givet mulighed for, at de oprindelige 
kommuner nu også selv kan “bestemme” over, hvad de bevilger. De har en 
interesse i at få lidt mere kontrol med, hvad brugerens bevilges og ikke bare 
betale, hvad Aarhus Kommune tilbyder. 

Det medfører dog en række problematikker for brugeren. For det første skal de
forholde sig en socialrådgiver/sagsbehandler i den anden ende af landet og for 
det andet har brugeren ikke stemmeret i den pågældende kommune og kan 
derfor ikke øve politisk indflydelse på serviceniveauet i de ydelser, kommunen 
leverer. 
Brugerklubben vil følge udviklingen tæt. 

Samarbejde på tværs 
Brugerklubben har brugt meget af året på samarbejde på tværs. Vi har fået et 
formaliseret samarbejde igang med de andre jydske Brugerklubber i Aalborg, 
Vejle og så os selv! 
Vi mødes et par gange om året og giver hinanden en briefing på, hvad der 
rører 
sig. Vi vurderer, hvordan sagen håndteres bedst og om vi sammen kan rette 
henvendelse til de rette aktører. 
Vi er glade for at kunne erfaringsudveksle og lærer de andre klubber at kende 
og vi bakker fortsat op om dette initiativ og håber, at det på sigt kan være 
gavnligt for os selv og andre. 

Vi har også haft møder med Handicaphjælpergruppen i FOA. Der var udtrykt et 
ønske fra deres side om at få lidt indsigt i, hvad vi laver og visa versa og 
samtidig få mulighed for at lave fælles aktioner, når vi enten er utilfredse eller 
glade for en ændring i vores BPA-ordning. 
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Det er ikke meningen, at vi skal offentliggøre alt, hvad vi vil gøre eller sige til 
dem, men mere ment som et erfaringsforum, hvor vi kan drøfte fælles 
interesser med hinanden. 
Udgangspunktet var, at vi tit arbejdede med de samme problemstillinger. 

Sikkerhedsforum 
Brugerklubben har 3 pladser i Sikkerhedsforum sammen med 3 hjælpere. 
Sikkerhedsforum er vores allesammens sikkerhedsorganisation. 
Sikkerhedsforum lægger strategien for arbejdsmiljøet. Vi udarbejder 
handleplaner, instrukser, arrangerer kurser og møder for hhv. brugere og 
hjælpere, heraf enkelte i samarbejde med SOSU-skolen. 
Sikkerhedsforum er et vigtigt organ. Vi kan ikke tvinge noget ned over hovedet 
på den enkelte bruger, men informere om reglerne og hjælpe med klare 
instrukser, der kan være i alles interesse. Klare linier for både 
brugere og hjælpere er med til at sikre et godt arbejdsmiljø og medvirke til at 
vores hjælpere er glade for deres vigtige job. 

Bladet og hjemmesiden 
Brugerklubbens redaktionsudvalg udgiver et blad 4 gange årligt. Dette blad 
redigeres og udarbejdes af vores gamle redactuer, som gang på gang strikker 
et spændende blad sammen til både os brugere og vores mange 
samarbejdspartnere landet over. Vi vil opfordre alle medlemmer til at bidrage 
med en artikel i ny og næ, hvis der er noget særligt på hjerte, det vil gøre 
bladet til et organ for erfaringsudveksling. 

Brugerklubbens hjemmeside er fortsat et aktiv for klubben. Der lægges 
jævnligt nyheder på siden, så I kan holde jer opdateret omkring BPA. 

Vi er desuden kommet på FaceBook, hvor vi har tilladt at invitere så mange 
Brugere, vi kendte i vores netværk ind i gruppen. Der er desuden et link hertil 
på vores hjemmeside. Gruppen er ment som et kommunikationsforum på 
tværs af brugere og som et et supplement til hjemmesiden og bladet. 

Vi håber, at bladet, hjemmesiden og nu Facebookgruppen i forening, kan 
være med til at skabe dialog mellem jer og bestyrelsen. 

Arrangementer 
Der har i skrivende stund været afholdt to medlemsarrangementer i årets løb. 
I foråret havde vi et rejseforedrag i Skejby, hvor HandiTours og 
HandiTravelInfo fortalte om deres muligheder for at rejse som person med 
handicap. 
Mandag d. 12. November (i mandags) havde vi inviteret til et møde omkring 
APV-metoden, hvor Grete Bergland var oplægsholder. 

Vores medlemsundersøgelse har kørt i løbet af 2012 og der er allerede rigtig 
Mange, der har svaret. Den har givet os et billede af, at flere af jer er 
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interesseret i spisning forud for møderne, samt givet os ideer til nye 
arrangementer. Et par af ideerne har været lidt om ansættelsesret, men også 
at Brugerklubben kunne være vært ved sociale arrangementer, hvor BPA ikke 
altid var hovedomdrejningspunktet. 
Vi håber, at de, der endnu ikke har svaret, vil gå ind på hjemmesiden eller 
kontakte os for at få et spørgeskema tilsendt. 

Hermed lægger jeg bestyrelsens beretning ud til debat og kommentarer. 
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