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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 markant år. Vi har haft et par arrangementer, samt  
fortsat vores kontakt med samarbejdsklubber rundt om i Jylland. 
Et væsentligt tema i 2013 har fortsat være besparelserne på BPA området. De 
i Aarhus planlagte besparelser blev som bekendt droppet, da Ankestyrelsen 
traf afgørelse i Horsens-sagen og !
Besparelsen blev trukket tilbage 
En ung kvinde fra Horsens, Line, som klagede over Horsenes kommunes 
udmåling af BPA timer, fik i høj grad betydning for os i Aarhus.  !
Ankestyrelsen traf afgørelse om, at Horsens Kommunes vurdering ikke var 
efter reglerne om individuel og konkret vurdering. Ankestyrelsen afgørelse fik 
betydning for Aarhus Kommunes planer, som derfor blev trukket tilbage. !
Det betød, at deres forslag om, bl.a. udlevering af mad fra kommunal 
madservice måtte droppes. Brugerne kunne ånde lettet op. !
Der er fortsat mange brugere, som er igang med at få revideret deres ordning. 
De fleste vil opleve, at timetallet er det samme som hidtil - hvorimod andre vil 
opleve en justering. En justering som altså ikke skulle være begrundet i 
spareforslaget. !
Senest har Muskelsvindsfonden påpeget, at de ikke har kunnet få fuld 
aktindsigt i en sag om mulig brug af rådighedstimer i Aarhus Kommune, 
hvorfor der går rygter om, at Aarhus Kommune spekulerer i, at bruge 
rådighedstimer midt på dagen og om natten, hvor der er et reelt behov, for at 
spare penge.  
Brugerklubben har skrevet til socialministeren for at få klarlagt problematikken 
og henstiller til, at hun tager fat på dette ved førstkommende lovrevision.’ !
Overgang fra MSB til MSO 
Det har været oppe, at BPA-området skulle gå fra vores vante magistrat, 
Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse til Magistraten for Sundhed og 
Omsorg, som en del af budgettet for 2014. Der skulle være en større 
samhørighed med dette magistrat. !
Det er dog politisk besluttet, at BPA også i fremtiden vil være at finde i MSB. !
CfH’s jubilæum 
CfH havde i august 25 års jubilæum. Kontoret, der i sin tid blev startet af 
brugerne og hjælperne, er fortsat brugernes kontor. Du skal ikke opgive cpr. 
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nr., når du henvender dig enten pr. tlf. eller personligt for at få råd og 
vejledning. Det gælder både brugere og hjælpere. !
Jubilæet blev fejret med en reception for indbudte med rådmanden i spidsen. 
Tina Fendinge løftede sløret for nyheden om, at nu kunne alle brugere i Århus 
Kommune bruge CfH, hvis de skulle få brug for en vikar.  !
2 dage efter var der så Åbent Hus på CfH, hvor alle kunne dukke op og hilse 
på. Der ville være ønskeligt, hvis flere var fremmødt. 
Bestyrelsen besluttede at dække udgifterne til trykning af et jubilæumsnr. om 
CfH’s historie. !
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 holder også møder efter behov med Aarhus Kommune. Planen er, at disse 
møder skal formaliseres, således vi mødes fast hver halve år. Dette vil der 
blive arbejdet på i det nye foreningsår. 
Møderne bliver brugt til gensidig orientering og til debat af de emner, der rører 
sig blandt brugerne og i BPA’en i øvrigt. Vi vil anbefale medlemmer, som 
mener, at have et emne, der er relevant for flere af vores medlemmer, som 
Aarhus Kommune skal inddrages i, at rette henvendelse til bestyrelsen. Som 
udgangspunkt drøfter vi ikke enkeltsager på disse møder, men bestyrelsen 
bistår gerne, hvis der er en individuel problematik. !
Digital lønindberetning  
Efter mange års plagen, er det nu endelig blevet en realitet. Aarhus Kommune 
har fået elektronisk lønindberetning. Det betyder, at brugerne nu, med hjælp 
fra deres NemID kan indberette arbejdsrapporter, ansættelser, mv. Et stort 
skridt for BPA-administrationen og vi opfordrer alle medlemmer til at komme 
igang. !
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.  
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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.  !
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. Derudover kan det nævnes, at Lars 
ophører funktionen som redaktør, pg.a. sin alder og at hans skånejob ophører. !
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 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  
Sikkerhedsforum arrangerede i oktober måned en aften på Sosu-skolen om 
forflytninger. Her viste nogle brugere, hvordan de brugte deres 
forflytningshjælpemidler, såsom stå-lift og glidebræt. En god aften, hvor der 
var plads til flere deltagere. !
Hersker der blandt medlemmerne er skræk/modstand over for ny teknologi på 
hjælpemiddelområdet? Ja, må bestyrelsen konkludere. Der tilmeldte sig kun 1 
bruger med hjælper til forårets velfærdsteknologiske medlemsmøde. !
Elsker brugerne at køre rundt i vintertrafikken med urutinerede chauffører? 
Ja, må bestyrelsen igen konstatere. Kurset med køreteknik og glatførekørsel 
blev dog gennemført, da kursusstedet kunne fylde op med kursister fra andre 
fagområder. Der var 7 tilmeldte hjælpere. !
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, at gøre brug af de mange tilbud der er 
for BPA-brugere. !
Hermed lægger jeg bestyrelsens beretning ud til debat og kommentarer. 
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