
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.

Implementeringen af BPA-ordningen har fyldt rigtig meget hos de aarhusianske brugere. 
Selvom ordningen blev vedtaget ved lov til ikrafttrædelse i januar 2009, må vi desværre 
sande at der stadig er lang vej til en velfungerende hjælperordningen - med de frie valg 
som lovgivningen lægger op til. Vi har desværre også i løbet af året været vidne til 
lovgivningens bagside.

I kørestol og Lamborghini.
Først på året rullede TV2 programmet “Operation X” henover de danske TV-skærme. Vi så 
hvordan et privat firma tilsyneladende kunne bedrage Københavns Kommune for millioner 
af kroner og derved spille plat på vores handicaphjælperordningen. Dette kan vi 
naturligvis ikke acceptere og i timerne og dagene efter tog størstedelen af de danske 
handicap- og brugerklubber afstand til det pågældende firma.
Fra Brugerklubben tog vi initiativ til at få et møde med Aarhus Kommune med et punkt på 
dagsordenen - om hvordan vi i fællesskab kunne undgå lignende sager og helt konkret 
høre til hvad Aarhus Kommune aktivt ville gøre i forhold til vores medlemmer som kunne 
være havnet i en kattepine pga. det pågældende firma.

Kommune oplyste os om deres forpligtigelser og deres ønske for at hjælpe de berørte 
brugere og de vil iværksætte yderligere tiltag til at kontrollere indkommende bilag fra de 
forskellige udbyder

Private udbyder
Brugerklubbens medlemmer har i årets løb stiftet bekendtskab med mange firmaer der på 
forskellige måder forsøger at hverve kunder. Nogle af firmaerne har været mere seriøse og 
erfarne end andre.
Brugerklubben bliver jævnligt kontaktet af medlemmer der ønsker råd og vejledning til 
valg af firma. Det kan være svært at maurere i dette farvand, hvor firmaer lukker og åbner, 
uden vi har et klart overblik.

Vi håber at Aarhus Kommunes udmåling på sigt kan stemme overens med LOBPA, da vi 
vil betegne dem som et seriøst og sikkert bud - og så er de iøvrigt på samme side og 
derved drevet af os allesammen - brugerne!

Serviceniveau
En blæsende kold eftermiddag i april havde Aarhus Kommune og Brugerklubben inviteret 
til informationsmøde på Jægergården.
På mødet fik brugerne informationer om rejseregler med handicaphjælpere, elektronisk 
lønindberetning, forflytningsbeskrivelser og til sidst Aarhus Kommunes serviceniveau.

Aarhus Kommune fortalte at de ville bibeholde det eksisterende serviceniveau som vi 
kender, altså med ekstra timer til personalemøde, MUS, anciennitet til vores ansatte, mv.
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Aarhus Kommune har tidligere bebudet at de ville finkæmme ordningerne, måske som et 
led i kommunens generelle spareplan. Dette er dog udskudt indtil tidligst 2012 pga. 
travlhed i Myndighedsafdelingen.
Brugerklubben vil kontakte Søren Hagen og bede om en orientering om hvordan dette i 
praksis vil foregå og bevæggrundene herfor.

Samarbejde på tværs
Brugerklubben har brugt meget af året på samarbejde på tværs. Vi har fået et formaliseret 
samarbejde igang med LOBPA og de andre jydske Brugerklubber i Aalborg, Vejle og så 
os selv!
Vi mødes ca 2 gange om året og giver hinanden en briefing på hvad der rører sig og 
LOBPA har mulighed for at tage nogle af klubbernes problematikker op på et højere 
niveau - endda i enkelte tilfælde helt ind i ministerierne!
Vi er glade for at kunne erfaringsudveksle og lærer de andre klubber at kende og vi 
bakker fortsat op om dette initiativ og håber det på sigt kan være gavnligt for os selv og 
andre.

Vi har også haft første møde med Handicaphjælpergruppen i FOA. Der var udtrykt et 
ønske fra deres side om at få lidt indsigt i hvad vi laver og vise versa og samtidig få 
mulighed for at lave fælles aktioner - når vi enten er utilfredse eller glade for en ændring i 
vores BPA-ordning.
Det er ikke meningen at vi skal offentliggøre al hvad vi vil gøre eller sige til dem - men 
mere ment som et erfaringsforum, hvor vi kan drøfte fælles interesser med hinanden og 
på den måde få bedre rammer.
Udgangspunktet var at vi tit smeder samme jern! Vi er utilfredse med at Aarhus Kommune 
afskaffer 6. ferieuge og det er handicaphjælpergruppen også - så mener vi at vi kan stå 
stærkere i fællesskab.

Sikkerhedsforum
Brugerklubben har 3 pladser i Sikkerhedsforum. Sikkerhedsforum er vores allesammens 
sikkerhedsorganisation.
Sikkerhedsforum lægger strategien for arbejdsmiljøet. Vi udarbejder handleplaner, 
instrukser, arrangerer kurser for hhv. brugere og hjælpere - enkelte af dem i samarbejde 
med SOSU-skolen.
Sikkerhedsforum er et vigtigt organ - vi kan ikke tvinge noget ned over brugernes hoveder 
- men informere om reglerne og hjælpe med klare instrukser, der kan være i vores 
allesammens 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 gode redactuer Lars Jacobsen - 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!

Brugerklubbens hjemmeside har også fået en gevaldig overhaling. Den kører nu i et CMS-
system, som er lettere at vedligeholde og samtidig giver medlemmerne mulighed for at 
kommentere og diskutere nyheder, mv på hjemmesiden.
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Hjemmesiden fyldes jævnligt med nyheder, nye underrubrikker, og meget mere. Senest 
har vi lagt alle vores referater fra dette bestyrelsesår på siden, som led i et 
åbenhedsprincip, så I kan følge med i vores arbejde mellem møderne.
Jeg skal understrege at ingen personfølsomme oplysninger vil være i referaterne, i den 
version som findes på siden. De vil altid være redigerede og anonymiserede inden 
udgivelse.

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

Arrangementer
Der har ikke været så mange arrangementer i 2011. Der har været et enkelt omkring 
MUS-samtaler på lokalcenter Skelager i oktober. Derudover var vi medarrangerører at 
stormødet på Jægergården i april.
Vi vil gerne lave spændende kurser for jer - for at klæde jer bedre på til opgaven som 
arbejdsgiver. Vi kunne også godt tænke os at forsøge med ikke-handicaprelevante 
arrangementer, hvor det sociale og muligheden for at netværke er i højsædet.

Men - vi vil gerne høre din mening om, hvad du kunne tænke dig på kursus-siden. Vi vil 
derfor opfordre den kommende bestyrelse, at foretage en medlemsundersøgelse, hvorfra 
bestyrelsen kan få indblik i jeres ønsker.

Brugerklubbens fremtid
En stor del af året er gået med at diskutere klubbens fremtid. Den nye lovgivning har på 
en måde delt brugerne - mellem dem der fortsat er arbejdsgivere og dem der ikke er. Det 
nødvendiggør en debat om klubbens vedtægter - der som de er nu ikke muliggør 
medlemsskab, hvis man har overdraget sit arbejdsgiveransvar.

Bestyrelsens holdning er klar - Vi mener at vi står stærkere sammen. Vi ønsker ikke at 
nogen skal være udenfor og mener alle skal have adgang til rådgivning og støtte gennem 
foreningen.

Vi har derfor formuleret et udkast til vedtægtsændringer, som vi ønsker at tage en debat 
om idag - og en afstemning. Vi håber på en god debat og at vi sammen kan finde ‘fælles 
fodslaw’ for at forsætte arbejdet. Der er brug for os!

Hermed lægger jeg bestyrelsens beretning ud til debat og kommentarer. 
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