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Brugeren 93: ”EU´s persondataforordning. Et mere rummeligt arbejdsmarked m.m.

Om dette blad - fra redaktørens hånd.
Nye regler om behandling af persondata. 
Et mere rummeligt arbejdsmarked. Nyt projekt fra Jobcenter Aarhus.
Om ferie i udlandet. Nyt fra BPA-arbejdsgiver.
Hjælpemidler med på ferie.
Mindeord om Ole Lauth.  
Udvikling af BPO-Portalen. 
LOBPA og Brugerklubben i Århus. 
Om hjælpernes pensionsordning.
Nyttige, informative websites. Lov om forskelsbehandling. 
Rygter fra Borgen. Kirsten Normann Andersen.
Information om BPA Arbejdsmiljø Aarhus, lønsatser, bestyrelse m.v.
 

Brugeren udgives af Brugerklubben i Århus 
Ansvarshavende redaktør: Per Jacobsen
Brugerens oplag: 350 eksemplarer
Tryk: Huset Venture, Aarhus

Næste nummer af „Brugeren“ udkommer
oktober 2018 

Deadline er den 1. september 2018

Fotos: Kirsten Normann Andersen, Per Jacobsen,  
Forsidefoto: Flex4Business
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Indhold

Annoncører i dette nummer af ”Brugeren”:    LOBPA * Handi-K@ * BPA Pension * Huset Venture 
Egmont Højskolen * Focus People * BPA Forsikring 

 
To handicaphjælpere, som er medlemmer af BPA Arbejdsmiljø Aarhus, har  
oprettet en arbejdsmiljø-hotline for handicaphjælpere.

Tilbuddet gælder de handicaphjælpere, der er ansat i Aarhus Kommune hos 
borgere/brugere, der selv er arbejdsgivere.

Ring på hverdage i tidsrummet kl. 10 - 12  
  
* Eva Nanna Godt, mobil 2160 0014 
* Dorthe Lykke Sørensen, mobil 6060 6640

Tilbuddet beror på en frivillig indsats, så ring igen, hvis ingen besvarer opkaldet 
i første omgang.
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Kære læsere 

Lidt om blad nummer 93, 
som du læser nu - og lidt om de 
kommende numre.

Så kom EU med sin forord-
ning om håndtering af føl-
somme personoplysninger, 
persondataforordningen. Jeg 
skylder en stor tak til Bruger 
- og Hjælpergruppen i Nord-
jylland, som nøje har gransket 
bestemmelserne og udsendt 
meget relevante overvejelser og 
anbefalinger i sit nyhedsbrev til 
medlemmerne i det nordlige. 
Læs herom på side 4-5.

Vi vil senere følge op på for-
ordningen og dens virkninger 
på BPA-området.

Ligesom bladet vil følge pro-
jektet: ”Et mere rummeligt ar-
bejdsmarked” - godt på vej i de 
næst par numre.
Læs om starten på projektet, 
som er igangsat af Jobcenter 
Aarhus, på side 6-7. 

Aarhus Kommune melder sig 
også på banen med en opfølg-
ning på nyt om BPO-Portalen. 
Den fik senest en grundig be-
handling på stormødet mellem 
Aarhus Kommune og Bruger-
klubben i november 2017.

Længe var det kendt, at Ole 
Lauth havde fået kræft. Allige-
vel var vi mange, som bar håbet 
om, at Ole nok kunne klare den 
udfordring også. Det gik des-
værre ikke. Men det blev til et 
meget rørende og sørgmuntert 
mindearrangement for Ole på

Kontakt redaktøren:  
 
Send en mail til Per:  
per@perjac.dk 
         

Om dette blad - fra redaktørens hånd

Redaktøren på farten, her er 
rigeligt med vand

Om ”Brugeren” nr. 93

I sidste nummer af ”Bruge-
ren” nr.  92, oplyste jeg et forkert 
CVR nummer på Aarhus Kom-
mune i den rubrik, som hed 
”Ferie i udlandet”, side 14. 

Det gældende CVR num-
mer på kommunen hedder 
55133018. Jeg beklager fejlen.

Og så sender Torben Vegener 
Hansen en lille kommentar til 
sit indlæg i nr.  92: ”Grunden 
til, at jeg ikke modtager mere 
end 337,- kr. om måneden i 
ATP, er, at det ikke har været 
muligt for førtidspensionister 
før for 12-15 år at tegne en 
ATP-pension. Derfor opfor-
drer jeg alle - også helt unge 
- til at tegne denne form for 
pension, således at I undgå det 
store indtægtstab, som jeg var 
udsat for. I kan gøre det igen-
nem Jeres pensionsrådgiver.

De bedste hilsner fra Torben

Egmont Højskolen med flotte 
taler, spisning, kaffe og under-
holdning. Helt i Ole´s ånd. Jeg 
har tilladt mig at bringe minde-
ordene fra omtalen hos Dansk 
Handicap Forbund og Kristeligt 
Dagblad. 

Videre i bladet kan I læse om 
den netop vedtagne lov om for-
bud mod forskelsbehandling - 
og dvæl også gerne ved Kirsten 
Normann Andersens betragt-
ninger om fordelene, men san-
delig også manglerne ved loven.

LOBPA og Brugerklubben har 
et samarbejde omkring net-
værk og arrangementer. Herom 
er der skrevet på siderne 16-17.

Endelig er der som altid de 
faste og praktiske oplysninger 
omkring Brugerklubben, i dette 
nummer tilsat vigtige forhold 
omkring ferie i udlandet og no-
get om hjælpemidler med på 
ferie.

Med håbet om en fortsat god 
sommer, 

Per Jacobsen



4

Det skyldes, at en ny og meget 
stram lovgivning træder i kraft, 
kaldet persondataforordningen. 
Det kan herefter blive meget dyrt 
for arbejdsgivere at sjuske med 
de ansatte persondata. Man skal 
have samtykke til at opbevare per-
sondata. Det skal også beskrives, 
hvordan persondata opbevares og 
behandles. Desuden skal data slet-
tes, når de ansatte fratræder.

For brugere med en forening 
eller et firma, der er arbejdsgi-
ver, er det som udgangspunkt ar-
bejdsgiveren, der har ansvaret for 
behandlingen af hjælpernes per-
sondata i forbindelse med ansæt-
telseskontrakter, løn m.v.

Der er krav om, at hvis man an-
vender en såkaldt ”databehandler”, 
hvilket kan være et lønbureau, 
kommunal lønadministration el-
ler f.eks. en E-mail leverandør, så 
skal der udformes en databehand-
leraftale, som begge parter under-
skriver. Vi må forvente, at databe-
handlerne udformer aftalen.

Som arbejdsleder behandler du 
også persondata. Du modtager 
ansøgninger og vil måske opbe-
vare nogle af dem til senere brug. 
Du har sikkert også en telefonliste 
med dine hjælpere og afløseres 
kontaktoplysninger, timesedler 
med hjælperens navn og cpr. nr., 
eller f.eks. kopier af hjælpernes 
ansættelseskontrakter.

Det, du særligt skal være opmærk-
som på, er:

1.  Du skal have et samtykke for 
at opbevare persondata.

2. Du skal kunne dokumentere 
dine procedurer ved håndtering 

Nye regler om behandling af persondata
Fra den 25. maj skal alle brugere behandle hjælperdata med stor omtanke. Det bliver f.eks. ulovligt at ud-
levere en telefonliste til teamet og man må ikke uden videre hænge en afløserliste på køleskabet.

 
Hvad er persondata?

Almindelige: navn, adresse, fødselsdato, e-mail, eksamener, stilling 
og arbejdsområde.

Fortrolige: CPR-nr., økonomi, skatteforhold, sygedage, tjenstlige 
forhold, familieforhold, sociale forhold og strafbare forhold.

Følsomme: race, etnisk baggrund, politisk, religiøs og filosofisk 
overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbred og seksualitet.

af persondata.

3. Du må ikke opbevare person-
data unødvendigt længe.

4. Du skal kunne fortælle, hvad 
du har liggende, hvis en hjælper 
beder om det.

5. Du skal på anmodning slette 
alle data, du har liggende.

6.  Du skal rapportere brud på 
datasikkerheden indenfor 72 ti-
mer til Datastyrelsen. 

Det er underforstået, at hvis lo-
ven f.eks. kræver opbevaring af et 
regnskab i fem år, så vil de oplys-
ninger, som ligger heri, ikke være 
omfattet af slettepligten, og tilsva- 
rende gælder ved lignende tilfæl-
de. Du behøver derfor ikke være 
bekymret for, om du kan anvende 
data på sådanne helt nødvendige 
områder.

Hvordan kan du gøre i praksis?

Punkt 1 kan du let opfylde ved at 
bede om hjælpernes samtykke til: 

”Jeg giver hermed mit samtykke 
til, at x-arbejdsleder / x-arbejdsgi-
ver kan opbevare mit navn, adresse 
cpr-nr., telefonnr. og e-mail, såvel

som min straffeattest, til kontakt-
formål og til brug i forbindelse med 
lønudbetalinger, så længe jeg er an-
sat som hjælper hos pågældende.” 

Punkt 2 og 3 kan for eksempel for-
muleres som:

”X-arbejdsleder/ x-arbejdsgiver 
opbevarer alene oplysninger om 
hjælperes navn, adresse, cpr-nr., 
telefon nr. og e-mail samt straf-
feattest, som dokumentation til 
kontaktformål og i forbindelse med 
lønadministration. Oplysningerne 
deles ikke med andre (eller: x-op-
lysninger deles med x til brug ved x, 
herudover deles oplysningerne ikke 
med andre).

Ved ophør af ansættelse vil op-
lysningerne blive slettet, såfremt 
særskilt lovgivning ikke forlanger 
andet. Alle personoplysninger op-
bevares enten i aflåst skuffe/skab 
eller på computer med password-
beskyttelse og et opdateret antivi- 
rusprogram. Personoplysninger 
formidles kun elektronisk via sikker 
mail (f.eks. over e-Boks) eller ma-
nuelt via USB-stick.

Hjælpere, der som led i deres arbejde 
skal håndtere kollegaers data, instru-
eres i behandlingen af disse i henhold 
nærværende retningslinjer.

Fortsæ
ttes

 på næste 
side
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Nye regler om behandling ... - fortsat
Ved tyveri af data, eller hacking af 

computerens data, orienteres Da-
tastyrelsen indenfor 72 timer, fra 
x-arbejdsgiver / x-arbejdsleder er 
blevet bekendt med dette.”

Det er selvfølgelig en del af den 
almindelige dataansvarlighed, at 
diverse lister med personoplys-
ninger ikke ligger frit fremme på 
dit skrivebord eller hænger på kø-
leskabet, så gæster for eksempel 
kan læse dem.

Der er stadig gråzoner, som ikke 
er afklaret. Det vigtige er, at du 
kan dokumentere, at du har haft 
overvejelser om din behandling 
af hjælpernes persondata og har 
lagt en ansvarlig linje. Hvis du be-
går en fejl, vil du formodentlig få 
en henstilling om at ændre nogle 
forhold, inden du får en stor bøde. 
Datatilsynet kan komme på kon-
trolbesøg, men brugere med en 
BPA-ordning er næppe de første, 
der tjekkes.

Punkt 4 og 5 bør være ukompli-
cerede. Bemærk dog, at du ikke 
uden videre kan lave en liste over 
dine hjælpere med telefonnumre, 
E-mails mv. og udlevere den til 
dit hjælperteam - for eksempel af 
hensyn til hjælpernes indbyrdes 
kontakt, vagtafløsning mv. Her må
hjælperne selv vælge, om de de-
ler oplysninger privat med deres

kolleger. Det er også umuligt for 
dig senere at ”slette” udleverede 
lister, så brug derfor ikke sådanne. 
Fremover må arbejdsleder og/
eller arbejdsgiver derfor selv va-
retage kontakten til alle i teamet. 
Brugeren må dog gerne uddelege-
re opgaven med at tage kontakt til 
en hjælper, der har vagt. Det skal i 
så fald fremgå af procedurebeskri-
velsen under punkt 2 ovenfor.

Pkt. 6 er vigtig at huske, om end 
den sjældent vil være aktuel. Si-
tuationer, hvor Datatilsynet skal
kontaktes, er f.eks. efter indbrud, 
hvor papirer er stjålet, eller hvis 
du opdager, data er udleveret eller 
gjort tilgængelige for uvedkom-
mende ved en fejl. Det skal også 
indberettes, hvis du opdager en 
hjælper selv har kopieret data og 
anvender dem.

Hvis du har overdraget dit ar-
bejdsgiveransvar til et firma eller 
en forening, vil arbejdsgiveren 
være ansvarlig for indberetningen 
til Datatilsynet, men arbejdsleder 
skal selvfølgelig informere ar-
bejdsgiver først.

Som jeg har forstået reglerne, vil 
opbevaring af data på f.eks. Drop-
box være OK, og der er ikke speci-
fikke krav som f.eks. en bankboks 
til opbevaring. Det vigtigste er at 
håndtere data med omtanke, uden 

sløseri, og havde de lovpligtige 
procedurebeskrivelser.

Vær opmærksom på, at idet lov-
givningen er så ny, vil der sand-
synligvis komme fortolkninger 
hen ad vejen. Der er stadig uaf-
klarede spørgsmål, selv blandt 
eksperter. Derfor er det en god 
idé at følge lidt med f.eks. på 
bpa-arbejdsgiver.dk

Lotte Mørkhøj og Jesper Veiby 

Kilde: 
 
Klubben for Brugere og Hjælpere i 
Nordjylland - 

nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 
maj 2018

Klubberne i  
Nordjylland, 

Vejle  
og Aarhus 

ønsker alle brugere 
i hele landet 

En god sommer
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Hvad kan vi i projektet? 

* Vi har fokus på borgernes kom-
petencer frem for funktionsned-
sættelsen

* Vi tilbyder en håndholdt ind-
sats tilpasset den enkelte borger

* Vi støtter borgeren gennem et 
målrettet jobforløb i tæt dialog 
med jobkonsulenten/socialråd-
giver

* Vi rådgiver borgere og virk-
somheder om de handicapkom-
penserende ordninger

* Vi hjælper med at søge de kom-
penserende ordninger

* Vi kontakter og rådgiver virk-
somheder i forbindelse med 
praktikker og ansættelser

Målgruppe: 

- Borgere med en varig funkti-
onsnedsættelse 

- Har under et års ledighed 
 
- Er motiverede for at komme 
ud på arbejdsmarkedet 

- På sygedagpenge, dagpenge, 
uddannelseshjælp, kontant-
hjælp, ledighedsydelse

Mål med projektet

- At hjælpe ledige med handi-
cap i beskæftigelse

- At sikre borgeren føler sig 
inkluderet på arbejdsmarkedet

Et mere rummeligt arbejdsmarked
Et projekt for ledige med varige funktionsnedsættelser.  Jobcenter Aarhus har igangsat et nyt projekt, der 
kan hjælpe dig med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Her kan du læse lidt om baggrunden for projektet. 

 
Faktaboks om projektet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked” 
 
Andetsteds i bladet kan du se hele folderen - og du kan hente 
folderen på Brugerens website: brugeren.dk

Ønsker du yderligere information bedes du henvende dig til en af 
kommunens virksomhedskonsulenter:
 
Sanne Ravn * Mail: susrav@aarhus.dk * Telefon: 41 87 43 96
Astrid Søndergaard * Mail: astso@aarhus.dk * Telefon: 41 87 43 94

- At sikre borgeren kender sine 
muligheder med de handicap-
kompenserende ordninger
 
- At inddrage virksomheder i 
samarbejdet og dele viden om 
målgruppen og de handicap- 
kompenserende ordninger til 
virksomheder generelt

Eksempler på varig funktions-
nedsættelse

- Døve og personer med nedsat   
hørelse 

- Blinde og synshandicappede 

- Bevægelseshandicappede som 
følge af en gigtlidelse, hjerne-
skade, en spastisk lammelse, 
muskelsvind, sclerose eller an-
det

Hvordan samarbejder vi med 
handicaporganisationerne? 

Handicaporganisationerne er 
væsentlige aktører i projektet. 

Fortsæ
ttes

 på næste 
side

Målgruppen er bred og dækker 
over mange forskellige funkti-
onsnedsættelser.

Her bidrager handicaporgani-
sationerne med specialviden in-
den for de konkrete områder. 

En central samarbejdspartner 
i projektet er Dansk Handicap-
organisation, der er en paraply-
organisation hvor mange for-
skellige handicaporganisationer er 
tilknyttet. 

Halvdelen af de borgere, der pt 
er tilknyttet projektet, er døve og 
derfor har vi et tæt samarbejde 
med Castbjerggård, som er et 
Job- og Udviklingscenter, der ar-
bejder med både jobskaffelse og 
jobfastholdelse for døve. 

Vi ønsker i projektet at 
være i dialog med så mange 
handicaporganisationer som 
muligt. 
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De handicapkompenserende 
ordninger

Ordningerne dækker 

* Personlig assistance   
* Hjælpemidler og arbejdsplads- 
   indretning
* Isbryderordningen
* Fortrinsadgang

Hvad kan de 

 * Fælles for de handicapkom-
penserende ordninger er, at de 
kan medvirke til at kompen-
sere for de barrierer, som en 
person med en fysisk eller psy-
kisk funktionsnedsættelse kan 
møde i forhold til job, uddan-
nelse eller et tilbud iværksat af 
jobcentret

* De kan hjælpe den enkelte 
borger på en arbejdsplads til at 
kunne udføre det arbejde, som 
de skal. 

Et konkret eksempel
 
* Vi har en borger i projektet, 
der er uddannet historiker. Han 
har cerebral parese hvilket be-
virker at han har svært ved at 
orientere sig i rum og tid. Dvs. 
han er udfordret på at kunne 
orientere sig, finde rundt og 
dermed møde op. 

Men får han hjælp til dette gen-
nem fx en personlig assistance 
(en der hjælper ham på arbejde 
eller rundt på arbejdet) vil han 
kunne have mulighed for at be-
stride eksempelvis et AC job el-
ler et job som underviser. 

 
FAKTABOKS 

I maj måned er 11 personer 
indskrevet med funktions-
nedsættelser som døvhed, 
spastisk lammelse, Aspergers 
syndrom, muskelsvind.

Forventninger til projektet er 
at få hjælp til at finde et ar-
bejde, skifte arbejde,  finde en 
lang praktikplads i en virk-
somhed, skifte job, finde et IT 
job m. m.

Status for alle borgere på nu-
værende tidspunkt er, at der 
er iværksat handlinger.

Projektet er tidsbegrænset og 
stopper i 1. kvartal 2019
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Ferie i udlandet

Arbejder dine hjælpere for dig under din ferie i udlandet, så har dine hjælpere indtægt tjent ved 
arbejde i udlandet. For at dine hjælpere fortsat er sikret efter de danske regler, skal I udfylde et skema 
om social sikring.

Skemaet finder du på borger.dk 
1. Log ind med dit nøglekort (for eksempel) og skriv ”social sikring” i søgefeltet.
2. Tryk nu på bjælken: ”Social sikring i udlandet”. 
3. Dernæst trykker du på + tegnet ”Søg social sikring, hvis du skal arbejde i udlandet”. Så får du mu-
ligheden for enten at udfylde skemaet digitalt eller at printe en blanket ud. Det digitale skema ligger 
på hjemmesiden indberet.virk.dk 

Selve skemaet - på side 1 er der et felt, der hedder branche. Her skriver I: ”Handicaphjælper”.
Feltet CVR-nr. skal også udfyldes. Har du overdraget dit arbejdsgiveransvar, har firmaet et CVR-nr.  
Er du hjemtaget til en kommune og fortsat arbejdsgiver, har kommunen et CVR-nr.  
Er du bosiddende i Aarhus Kommune, er kommunens  CVR-nr.: 55133018. Det gælder for alle, der 
stadigvæk har arbejdsgiveransvaret.

Nederst side 3, punkt 6 skal kun udfyldes, hvis hjælperen er nyansat inderfor de sidste tre måneder.
 
Side 5 del II handler om arbejde i to eller flere lande. Det vil der altid være tale om ved ferie i udlan-
det, da Danmark skal tælles med.

Side 6 kan du i feltet bemærkninger skrive, at du gerne vil have bevillingen til at gælde for et år, el-
lers dækker den kun den ferie, du har søgt om. Husk, at selv en indkøbstur over grænsen kræver en 
ansøgning om social sikring.

Skemaet underskrives og sendes til Udbetaling Danmark. Se adresse nederst på side 6. Skemaet kan 
som nævnt også udfyldes og indsendes digitalt med NemID eller virksomhedssignatur.

Hvis du som BPA-bruger (arbejdsgiver, evt. også 
arbejdsleder) ikke allerede er tilmeldt NYHEDS-
BREVET fra BPA-arbejdsgiver, så gør det gerne nu. 
Nyhedsbrevet og websitet er med til at holde dig op-
dateret på mange forhold omkring en BPA-ordning, 
sammen med BPA-håndbogen og bladet ”Brugeren”.  

Informér også gerne dine hjælpere om disse mu-
ligheder. Her har du et linket til nyhedsbrevet:  
https://bpa-arbejdsgiver.dk/nyheder/nyhedsbre-
ve-2018/

Bruger du BPA-arbejdsgiver?
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Hjælpemidler med på ferie  
(Efter §112 samt APV* - hjælpemidler til borgere med en  
BPA-ordning i forbindelse med ophold udenfor hjemmet) 
 
Borgere med BPA-ordning medbringer allerede udlånte hjælpemidler efter §112 samt APV hjælpemidler 
i forbindelse med ophold uden for hjemmet. Det er borgerens ansvar at transportere udlånte hjælpemid-
ler til opholdssted.

Har borgere med en BPA-ordning ikke mulighed for at medbringe et eller flere hjælpemidler, vurderer 
Sundhed og Omsorgslinjens konsulenter, om der i lovens forstand er et væsentligt behov for hjælpemidlet 
i den givne periode.

Hvis væsentlighedskriterierne er opfyldt og varigheden er af minimum en uges varighed, bevilges billigst 
og bedst egnede løsning. 
APV-hjælpemidler kan også bevilges under kortere ophold end en uges varighed.

Aarhus Kommune afholder udgiften til leje eller udlån af aftalte hjælpemidler. 

Henvendelse til Sundhed og Omsorgslinjen vedr. ansøgning om hjælpemidler efter §112 samt APV hjæl-
pemidler skal ske ca. 14 dage før ophold uden for hjemmet. 

Udgifter til hjælpemidler dækkes som udgangspunkt kun, hvis der er ansøgt før ophold.

Kontakt hjælpemiddelkonsulent eller Sundhed og Omsorgslinjen (Tlf. 8713 1600)

*Plejeseng, bade/bækkenstol, lift.
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Mindeord om Ole Lauth

”Alle kan ikke alt, men alle kan noget.”

Sådan beskriver samarbejdspart-
nere og kolleger samstemmende Ole 
Lauth´s menneskesyn. I 27 år var han 
forstander på Danmarks største høj-
skole, Egmont Højskolen i Hou ved 
Odder. Højskolen, som er kendt for at 
tage et særligt ansvar for personer med 
fysiske og kognitive handicap.

For nylig døde Ole Lauth efter læn-
gere tids kræftsygdom, 69 år. Men selv-
om Egmont Højskolen i går tog afsked 
med sin forstander ved en bisættelse 
i Gosmer Kirke, har hans personlig-
hed og lederskab sat så dybe spor, at 
hans ånd vil leve videre på højskolen 
i mange år endnu, siger Sonja Mik-
kelsen, bestyrelsesformand på Egmont 
Højskolen.

”Ole har bevist, at alle, uanset 
hvem de er, kan lære noget. Han 
gav hvert eneste elevhold en op-
levelse af, at de var mennesker og 
ikke diagnoser. Han kunne nav-
nene på dem alle sammen, og jeg 
tror, at han var som en ekstra far 
for mange,” siger hun og fortsæt-
ter: ”Men han forventede også 
meget af eleverne. Det gjorde han 
af alle mennesker. Ingen fik lov 
til at bruge deres handicap som 
undskyldning for noget som helst. 
Han var rummelig og lyttende, 
men også evigt debatterende.” 

Den beskrivelse genkender Hen-
rik Ib Jørgensen, som er direktør i 
Muskelsvindfonden, hvor Ole Lauth 
var en del af repræsentantskabet.

”Ole har været en af mine helt store 
læremestre i at forstå, hvordan 
mennesker med handicap ikke er 
anderledes end alle andre men-
nesker. En funktionsnedsættelse 
giver kun de begrænsninger, som 
samfundet sætter op. Lige til det 

Teksten er en skånsom bearbejdning fra omtalen i Dansk Handicap Forbunds blad 
”Handicap-Nyt” (Susanne Olsen) og Kristeligt Dagblads (Elisabeth Yskes) omtale 
af Ole Lauth´s bortgang, bragt den 31. marts 2018. 

sidste troede Ole på, at alle men-
nesker har en værdi, og gennem 
dét solidariske menneskesyn gav 
han rigtig mange mennesker et 
meningsfyldt liv, især gennem ud-
dannelse og idræt,” siger Henrik 
Ib Jørgensen.

I 1956 oprettede Oluf Lauth Eg-
mont Højskolen for handicappede 
i et samarbejde mellem Gigtfor-
eningen, Vanføreforeningen og 
Sahva. En kontroversiel beslut-
ning, som skabte debat i Folketin-
get, hvor der blev sat spørgsmåls-
tegn ved, om man kunne lave en 
folkehøjskole, som ikke var for 
alle. 

Egmonthøjskolen fik dog lov at 
åbne, og først i 1960’erne blev den 
åben for alle. Stadig i dag påtager 
Egmont Højskolen sig dog en sær-
lig forpligtelse over for personer 
med særlige behov, men for Ole 
Lauth har det netop været vigtigt, 
at højskolen er for alle. Det for-
talte han om i et interview til Høj-
skolebladet tidligere i år.

”Jeg har altid syntes, at Egmont 
Højskolens udgangspunkt var en 
farlig konstruktion. Hvorfor have 
et sted, der kun er for handicappe-
de? Mennesker med handicap skal 
have retten til at vælge den højsko-
le, de ønsker. Egmont Højskolen 
må ikke være den eneste mulig-
hed, hvis man erkørestolsbruger.”

Ole Lauth var historiefortæl-
ler. Han fortalte historier, som 
fik tilhørerne til at reflektere over 
den verden og de systemer, vo-
res samfund er bygget op af. ...  
Og ligesom de historier, han siden 
hen har fortalt rigtig mange af, 
var hans tale bidende sarkastisk 
og tankevækkende for alle, der 

lyttede med. 

...Ole (fortæller) om, hvordan 
han går en tur på stranden ved 
Egmont Højskolen og møder for-
skellige, afdøde mennesker, som 
har betydet meget for, hvem han 
er den dag i 1992. 

Først møder han Grundtvig, der-
næst møder han Louis Pio, og til 
sidst på sin tur møder han sin far, 
Oluf Lauth, ”I en splinterny Rol-
tec,” som han siger. Oluf havde ce-
rebral parese (CP).

Ole Lauth spørger sin far, hvor 
han har fået den nye el-kørestol 
fra, og herefter får vi et indblik i 
noget af det, som Ole Lauth var 
en mester i: At udstille absurdite-
terne i det danske velfærdssystem 
på en indirekte og alligevel direkte 
måde, som var svær at sidde over-
hørig. Hans far svarer:

”Oppe i himlen [var der] ikke 
noget bureaukratisk system, som 
skulle have en mening om, hvor-
vidt man var berettiget til en elek-
trisk kørestol, og hvordan den skal 
være indrettet. Der ber’ man om 
den, og så får man den. Og det i 
øvrigt uanset om det er hjemme-
hjælp, kørestolsordninger eller 
hjælpemidler. Selvom det jo ikke 
er det, vi skal tale om nu, så kan 
jeg fortælle dig, at det er utrolig 
kedeligt, fordi det er så forudsige-
ligt. Jeg vil sige til Jer på jorden, at 
I skal holde fast i det, I har.” 

I Dansk Handicap Forbund er vi 
glade for, at Ole fik etableret en sti 
på stranden ved Egmont Højsko-
len. På den måde kan jeg se frem 
til at gå en tur med ham ved kon-
gressen i oktober. Her vil jeg spør-
ge ham, om det virkelig er rigtigt, 
at det er så forudsigeligt i himlen, 
som hans far fortalte ham, og om 
vi fortsat skal være glade for det, vi 
har her på jorden.
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BPO-Portalen har nu haft 5 års 
fødselsdag.

Siden den spæde start har formå-
let med BPO-Portalen været at gøre 
hverdagen nemmere for dig som 
arbejdsgiver.

Vi er dog bevidste om, at alle funk-
tioner i BPO-Portalen ikke fungerer 
optimalt, og der er registreret flere 
fejl og mangler, som ikke virker ef-
ter hensigten med BPO-Portalen.

På BPA stormødet den 2. no-
vember 2017 blev det udmeldt, 
at Aarhus Kommune har til 
hensigt at udvikle BPO-Por-
talen. Dette med fokus på fejl,  
rettelser og udvikling af nye 
funktioner. Det blev meldt ud, 
at arbejdet påbegyndes i foråret 
2018. Den 2. november 2017 er 
ved at være længe siden, og vi 
vil derfor gerne informere jer 
om, hvad der sker med udvik-
lingen af BPO-Portalen. Bliver 
det til noget?

Udvikling af BPO-Portalen
BPO-Portalen har skiftet system-
ejer

Da Aarhus Kommune overtog 
lønadministration fra KMD BPO 
den 1. oktober 2017, blev Aarhus 
Kommune samtidig systemejer af 
BPO-Portalen. Ved systemejerskif-
tet overdrog KMD BPO ikke en 
beskrivelse af den bagvedliggende 
kodning og programmering af 
BPO-Portalen - det man i daglig 
tale kender som en vejledning.

For at undgå systemfejl har vi brug 
for at have et indgående kendskab 
til den bagvedliggende program-
mering. På den baggrund er vi der-
for ved at udarbejde en vejledning 
med beskrivelse af funktioner og 
programmering. Det er en større 
opgave, der også vil strække sig hen 
over sommeren.

Mens dette arbejde er i gang, bliver 
der løbende noteret fejl og mangler 

i BPO-Portalen. Det er hensigten 
at disse fejl og mangler bliver rettet, 
når udviklingen af BPO-Portalen 
påbegyndes.

 
Input til den nye BPO-Portal

Når der er skabt et overblik over 
den nuværende BPO-Portal, skal 
vi i gang med at beskrive, hvilke 
funktioner der skal udvikles. Her 
vil Aarhus Kommune gerne ind-
drage nogle af Jer til et panel, som 
kan bidrage med input til, hvordan 
I ønsker BPO-Portalen skal fungere 
i fremtiden. Pt. forventer vi at kun-
ne begynde denne proces i oktober. 
Det vil vi naturligvis gerne fortælle 
mere om, når tiden nærmer sig.

 
 

Thor Christian Niebuhr  Hyldgaard 
på vegne af Voksenhandicap, BPA 
Aarhus og BPA-lønadministrationen.

Ole Lauth, Egmont Højskolens forstander gennem 27 år
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Besøg Egmont Højskolen på www.egmont-hs.dkBesøg Egmont Højskolen på www.egmont-hs.dk

VIL DU
MED TIL NYE

OPLEVELSER?
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Langhøj vender tilbage
Langhøj – et anderledes bilhus

Med over 30 års erfaring er Langhøj 
førende inden for indretning af biler 
til mennesker med handicap. Vi har 
i dag fem afdelinger fordelt rundt i 
Danmark, hvor vores mange dygtige 
medarbejdere står klar til at hjælpe dig.

Langhøjs vision

Langhøj vil være førende på det 
danske marked. Langhøj vil være 
en højt respekteret virksomhed 
og vil via individuelle og funktio-
nelle løsninger med udgangspunkt 
i Langhøjs produkter samt nye 
handicapvenlige teknologier, for-
bedre borgerens livskvalitet og gøre 
hverdagen lettere for kunderne.

Langhøjs mission

Det er vores mission at udvikle, 
producere, importere og sælge han-
dicapbiler- og hjælpemidler af høj 
kvalitet og sikkerhed i hele Danmark 
for at lette menneskers hverdag. Vi 
vil udmærke os gennem innovation, 
godt sammenhold og social ansvar-
lighed, prioritere vores kunder højest 

og bidrage aktivt til deres hverdag.

Langhøj i dag

Langhøj er en familieejet virksom-
hed, som blev stiftet af Eric Langhøj 
i 1979 i Aarhus. Virksomheden har 
over 30 års erfaring med opbygning 
af personbiler og minibusser til han-
dicappede. Vi tilbyder alt fra ratknop- 
til  avancerede  joystick-styrede biler.

Forskellighed er vores styrke

Langhøjs største styrke er vores 
medarbejdere og deres viden. Blandt 
Langhøjs medarbejdere findes både 
specialuddannede mekanikere, klejn-
smede, maskinmestre, ingeniører, 
motorsagkyndige, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter samt kørestolsbru-
gere. Det faglige mix af specialer 
kombineret med over 30 års erfaring 
giver en kæmpe viden, og desuden 
muligheden for at se en sag fra flere 
sider. Dette kommer alle vores kun-
der til gode – kommune som borger.

I Langhøj er alle medarbejdere 
dedikeret til et fælles mål, nem-
lig at yde den bedste service og 
tilbyde borgeren og kommunen 
den bedste og billigste løsning. 

En ny generation tager over

I 2008 overtog sønnerne Frank og 
Lars Langhøj ledelsen og ejerska-
bet af Langhøj Autoindretning. Da 
Eric Langhøj var blevet 62 år, var 
det naturligt med et generations-
skifte. Frank og Lars Langhøj er 
begge maskiningeniører og havde 
været ansat i Langhøj Autoindret-
ning siden årtusindskiftet. De havde 
derfor allerede et godt kendskab til 
virksomhedens produkter og kun-
der. I forbindelse med generations-
skiftet ændrede Langhøj Autoindret-
ning navn til Langhøj og fik nyt logo. 

Langhøj udvider med 4 nye afdelinger

Frank og Lars Langhøj havde længe 
tænkt på at udvide. I 2009 fik de chan-
cen, og Langhøj Aalborg og Langhøj 
København blev realiteter. I 2011 åb-
nede Langhøj Odense, og sidste skud 
på stammen er Langhøj Kolding, 
som åbnede i slutningen af 2011.

Langhøj består i dag af 5 egne af-
delinger samt et bredt netværk af 
samarbejdspartnere. I dag kan du 
derfor få hjælp og service til din 
Langhøj bil mere end 11 steder i 
Danmark, lige fra Bornholm til 
Ribe og fra Aalborg til Sønderborg.
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LOBPA og Brugerklubben i Århus

Om generalforsamlingen

Medlemskonsulent i LOBPA Jes-
per Mathiesen ser tilbage efter en 
vellykket generalforsamling, af-
holdt for første gang på Egmont 
Højskolen, eller i det østjyske. 
Det var dejligt at se nye deltagere. 
Gode spørgsmål og væsentlige 
problemstillinger kom frem. Især 
forhold omkring vikarproblema-
tikken, som synes evig aktuel. 

Jesper Mathiesen:
”Brugerne forventer, at LOBPA 
medvirker til en løsning.” Set fra 
LOBPA´s side betaler kommuner-
ne slet ikke i en grad så en løsning 
kan nås. 

LOBPA har en god økonomi og 
likviditet; men på langt sigt er 
man udfordret på det ofte (me-
get) lave administrationsbidrag 
fra kommunerne. Så ønsket om 
at være tilstede for BPA-borgere i 
alle kommuner kan ikke altid lade 
sig gøre. 

Dette er også baggrunden for at 
LOBPA er gået ind i andre forret-
ningsområder. På det seneste også 
på ledsagerområdet, hvor den 
administrative opgave ofte er lidt 
mindre end på BPA-området.

Tre vigtige opgaver

Jeg spørger Jesper om de tre vig-
tigste opgaver for LOBPA i den 
kommende periode.

Uden at foretage en prioritering 
nævner Jesper: problematikken vedr. 
vikardækning, konsolidere de nye 
forretningsområder og medlems-
aktiviteterne.

I forbindelse med LOBPA´s niende generalforsamling lørdag den 9. 
juni havde den gamle redacteur lejlighed til at komme lidt tættere på 
nogle medlemmer og nogle ansatte i LOBPA. Her har I, læsere, lidt om 
generalforsamlingen og mødet. En berøringsflade mellem LOBPA og 
Brugerklubben i Århus er de nye lokale netværk, som omtales nærmere.

 
Faktaboks om LOBPA

En dansk almennyttig organisation, der har rødder i handicapor-
ganisationerne.

LOBPA fungerer på en borgerstyret og demokratisk måde og har 
ikke til hensigt at skabe profit. Organisationen dækker BPA (Bor-
gerstyret Personlig Assistance) og samler viden om og erfaring 
med BPA for at kunne skabe perspektiv om dette.

LOBPA blev dannet i forbindelse med ændringer i Serviceloven 
i 2008. Her blev den daværende hjælperordning ændret til BPA-
ordningen. Samtidig blev personkredsen udvidet. Foreningen blev 
etableret og er styret af mennesker, som alle selv er brugere af bor-
gerstyret personlig assistance.

Og Jesper følger op med, at det 
altså er set fra hans stol.

Hvad angår aktiviterne (oplevel-
serne), betones det, at lave gode 
aktiviteter for medlemmerne, ger-
ne krydret med et fagligt indhold 
ved siden af det sociale. Evalu-
eringen af aktiviteterne (gennem 
medlemskonsulenterne) er vigtig.

En anden aktivitet er netværks-
møder, som beskrives andetsteds.

Om LOBPA og netværkene

Som medlem (alle kan være 
medlem af LOBPA, også uden 
at bruge LOBPA som firma) kan 
man  i LOBPA møde ligesindede 
i lokale netværk. 

Her udveksler du og andre ar-
bejdsledere erfaringer, og I kan 
sparre, lære og have det hyggeligt 
sammen. 

LOBPA faciliterer gerne netvær-
kene, tilbyder egnede lokaler samt 
forplejning. 

Der er nu etableret lokale net-
værk i Sjælland / Hovedstaden, 
Fyn, Nordjylland, Midtjylland, 
Sønderjylland, Sydvest og Østjyl-
land. 

Er du mellem 18 og 35 år, kan 
du deltage i LOBPA-net Ung, som 
mødes to steder i landet: i Vejle og 
i Høje Taastrup

LOBPA´s medlemskonsulent 
Jesper Mathiesen
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Om LOBPA og netværkene

Anette Hviid, BPA-bruger, og 
søsteren Eva Jakobsen er begge 
deltagere i LOBPA´s generalfor-
samling og efterfølgende middag.

Jeg havde lejlighed til at tale med 
dem om  LOBPA og i særdeleshed 
samarbejdet mellem Brugerklub-
ben og LOBPA.

Anette har været ramt af sygdom 
siden 1992, men på baggrund af 
fejlagtig behandling blev det nød-
vendigt at søge om at få en hjælper- 
ordning. Den blev bevilget i 2012 
og giver nu mulighed for hjælp i 
36 timer om ugen. ”Det løber lige 
rundt”, udtaler Anette.

LOBPA har været på banen som 
BPA firma fra starten og lillesøste-
ren Eva har  tilsvarende været med 
fra starten.

Anette er meget aktiv og deltager 
gerne i netværksmøderne, hvad 
enten det er i Aalborg, Viborg el-
ler Aarhus. 

LOBPA og Brugerklubben i Århus

Anette Hviid, Randers, aktiv deltager 
i LOBPA´s netværksmøder

Eva fra Randers, hjælper for Anette

Møderne i Aarhus er nu kom-
met med i rækken af netværk på 
baggrund af et fælles ønske hos 
LOBPA og Brugerklubben. Og der 
manglede et sådant netværk i det 
østjyske.

John Busk Sørensen, næstfor-
mand i Brugerklubben, er tovhol-
der i netværket og fra LOBPA´s 
side deltager en af medlemskon-
sulenterne som facilitator. 

De tidligere møder har handlet 
om BPA lovgivningen sådanhelt 
generelt, ferieregler og om det at 
tage på ferie med sine hjælper.

Anette har selv holdt oplæg om 
sine erfaringer med at tage på 
krydstogt.

Både Anette og Eva er me-
get tilfredse med muligheden 
for at træffe ligesindede og net-
værksmøderne er et godt tiltag. 
Det er også et plus, at det fag-
lige sandelig vægtes på møderne. 
 
Næste møde er ikke fastlagt end-
nu; men interesserede kan følge 
med på LOBPA´s hjemmeside.

Anette havde gerne deltaget i 
netværksmøderne på egen hånd; 
men synes, at det er rart at have 
Eva med som en ekstra hukom-
melsesstøtte.
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Vigtigt om hjælpernes pensionsordning 
Der ydes tilskud på 12,6 % af grundlønnen til pensionsordning for fastansatte hjælpere over 21 

år. Grundlønnen omfatter timelønnen ved normalvagter og ved rådighedsvagter samt løn under 
sygdom og barsel samt respirationstillæg. Arbejdstidsbestemte tillæg indgår IKKE i grundløn-
nen. 

OBS! Du har ansvar for anmodning om pensionsordning for dine ansatte hjælpere. Indsend 
oplysning på BPO portalen eller indsend blanket, som du kan hente her hos BPA Aarhus. 
 
Tre krav skal være opfyldt:  

• Fast ansat som hjælper
• Over 21 år
• Pensionsordning optjenes ved ansættelse i en eller flere BPA ordninger de seneste 7  
         måneder (ændret fra tidligere 12 måneder), med minimum 8 timers tjeneste i gennemsnit 
         pr. uge i 52 uger. 

For at være berettiget til pension skal man være fastansat. En fastansat - i relation til spørgsmå-
let om pensionsberettigelse – er en ansat, som uge efter uge, måned efter måned indgår i en vagt-
plan, som forpligter den pågældende til at møde på fastlagte tidspunkter. En fastansat er således 
ansat i en tidsubegrænset periode.  

Det fremgår af ansættelseskontrakten, om en hjælper er fastansat eller ej. Du skal derfor være 
særligt opmærksom på at dine hjælpere er oprettet rigtigt i BPO portalen, og du skal foretage 
ændring, hvis en vikaransat hjælper overgår til en fastansættelse. 

Vikarer er ikke berettigede til pension. Det gælder både vikarer, som er ansat i en tidsbegræn-
set periode (fx barselsvikarer) samt ”tilkaldevikarer”, som kan tilkaldes ved pludseligt opståede 
behov. Karakteristisk for tilkaldevikarer er, at vedkommende altid vil kunne sige nej til et tilbud 
om en vagt, og at ansættelsesforholdet betragtes som afsluttet ved arbejdstids ophør den dag, den 
pågældende har accepteret et tilbud om en vagt. 

Det er hjælperen, der med lønsedler og ansættelseskontrakt skal dokumentere optjening fra 
eventuel tidligere beskæftigelse som handicaphjælper. 

Pensionsselskab 

Som udgangspunkt er det PenSam, der bliver ens pensionsselskab, men den ansatte hjælper 
kan vælge et andet, anerkendt pensionsselskab, fx BPA Pension, som en del hjælpere har valgt. 
Hjælperen kan vælge frit, men det kræver, at der oplyses pensionsnummer på det pensionssel-
skab, som hjælperen ønsker pengene overført til. Det kan fx noteres nederst på anmodningen om 
pension. 
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Skanderborgvej 277  |  8260 Viby J  |  tlf. 86 28 35 55

Strejker din computer?
Lad os finde fejlen og give dig et konkret 
tilbud på reparationen.

Vi tilbyder også:
Kursus i pc og iPad
Grundig rådgivning ved salg af pc’er  
incl. den ældrevenlige 

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 11-16
Fredag kl. 11-15 

Fejlfinding på din pc for 95,-

Bliv køreklar

N
Y
H
E
D

Skanderborgvej 277  |  8260 Viby J  |  tlf. 86 28 35 55

iPAD KØREKORT

Hos Huset Venture tilbyder vi nu kurser i brugen af iPad.

Små intime kurser (max. 5 deltagere) 
med tid til den enkelte. Alle kan være med 

– og ingen spørgsmål er dumme. 
Et forløb strækker sig over  
5 gange á 2 timer pr. gang.  
Der er løbende holdstart.

PRIS 550,- 

Vi tilbyder også hjemmeundervisning 
i grupper og  personlig support 
– kontakt os på tlf.: 86 28 35 55  

for nærmere information og tilmelding. 
Fri parkering lige ved døren. Bus 300 m. 

Huset er handicapvenligt.
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Lov om forskelsbehandling er vedtaget

Loven har til formål at indføre et forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. 
 
Loven vil give personer med handicap 
samme beskyttelse mod  
forskelsbehandling  
uden for arbejdsmarkedet, 
som gælder i forhold til kriterierne  
køn, race og etnisk oprindelse. 

Desuden vil loven indføre  
mulighed for, at overtrædelse af  
forbuddet mod forskelsbehandling  
på grund af handicap kan indbringes 
for Ligebehandlingsnævnet,  
og at det således bliver muligt  
at klage over diskrimination 
på baggrund af handicap. 

Loven træder  
i kraft 1. juli 2018.

www.kbh-nord.dk 
Klubben af Brugere og Hjælpere i 
Nordjylland.
 
www.bh-g.dk
Bruger & Hjælper Gruppen  
(Vejle og opland).
 
http://www.bpa-arbejdsmiljo-
aarhus.dk
BPA arbejdsmiljø Aarhus.  Her 
kan du f. eks. hente materiale til 
at udarbejde en APV.

www.bpa-arbejdsgiver.dk
Rådgivningsfunktion om de ju-
ridiske spørgsmål, der knytter sig 
til arbejdsgiver- og arbejdsleder-
rollen.

www.dmi.dk
Vejrudsigten hjemme hos dig selv 
eller på dit feriested.
 
www.socialstyrelsen.dk
Formidler kvalificeret og målret-
tet viden inden for det sociale 
område.

www.ast.dk
Ankestyrelsen. Her kan du bl.a. 
søge principafgørelser, både gæl-
dende og historiske.
Endvidere kan du tilmelde dig 
Ankestyrelsens nyhedsservice. 
 
www.hmi-basen.dk
Database med alt i hjælpemidler 
til borgere med handicap.

www.brugerklubben.dk
Brugerklubben i Århus.

www.skat.dk
Her findes hele skattelovgivnin-
gen og takster og beløbsgrænser.
Endvidere kan du få adgang til 
alle dine personlige oplysninger, 
som skattevæsenet har.

www.handi-travel-info.dk
Oplysninger om tilgængelige rej-
semål i ind- og udland og hjælp 
til at arrangere rejsen.

www.dukh.dk
Uvildig rådgivning til mennesker 
med handicap og deres pårørende 
i sager, der måske er gået i hård-
knude, eller hvor borgeren føler 
sig uretfærdigt behandlet. 

Nyttige og informative websites
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Rygter fra Borgen
Af Kirsten Normann Andersen, medlem af Folketinget.  
Sundheds- og handicapordfører for SF.

Så fik vi – langt om længe – 
indskrevet i dansk lovgivning, 
at forskelsbehandling af borgere 
med handicap er forbudt. Næ-
sten da. For vi mangler fortsat en 
del på tilgængelighed. Og netop 
tilgængelighed er et væsentligt 
element, når vi skal bekæmpe 
forskelsbehandling. Heldigvis 
er et flertal i folketinget enige 
om, at der skal arbejdes videre 
med tilgængelighed i efteråret. 

Så meget desto mere forundret 
var jeg over, at der ikke kunne 
opnås flertal for et SF-forslag 
om, at boligministeren skulle 
revidere boliglovgivningen, så 
tilgængelighedskravet ved ny-
byggeri af enfamilieshuse blev 
genindført – dog med et behø-
rigt hensyn til klimaudfordrede 
områder – sådan som Dansk 
Handicap Forbund foreslog det. 
For mens Dansk Folkepartis 
handicapordfører er ret klar i 
mælet, når det gælder krav om 
tilgængelighed i loven om for-
bud mod forskelsbehandling, så 
mener samme partis boligord-
fører ikke, at det samme krav 
skal gælde på andre lovområder.

Det er jeg ikke bare træt af. 
Det er også dumt. For netop 
tilgængelighedskravet ved ny-
byggeri af enfamilieshuse har 
resulteret i, at næsten en tred-
jedel af alle huse i dag er til-
gængelige for borgere med 
handicap. Det betyder eksem-
pelvis, at en klassekammerat 
som er kørestolsbruger, lettere 
kan deltage i børnefødselsda-
ge. Men det betyder også, at Sundheds- og handicapordfører for SF

kommunerne sparer en del 
udgifter på ombygninger, så-
fremt beboere i boligen måtte 
få brug for det på grund af et 
handicap. Det, der irriterede 
mig mest var imidlertid bolig-
ministerens afvisning af for-
slaget. For mens begrundelsen 
for ministerens bekendtgørelse 
netop var klimaudfordringer, 
så begrunder ministeren nu en 
afvisning af et lovkrav med, at 
det er for dyrt for boligejeren 
og ikke mindst bygherren. Den 
eneste trøst er, at en samlet op-
position stemte for forslaget, så 
hvis magten skifter efter et valg, 
så fremsætter vi forslaget igen.

Men nu er folketinget gået på 
sommerferie. Og sommeren 
bruges igen på renovering af 
de gamle bygninger på Chri-
stiansborg. Et af projekterne er 
at sikre tilgængelighed for bor-
gere med handicap i folketings-
salen, så eksempelvis borgere i 
kørestol også kan tale fra fol-
ketingets talerstol. Det er godt.

Sommerferie i folketings-
salen betyder imidlertid ikke 
sommerferie for folketings-

medlemmer. I sundhedsudval-
get skal vi eksempelvis i gang 
med at drøfte en ny organise-
ring af tandlæger. Bagtæppet er, 
at regioner og tandlæger ikke 
kunne blive enige om en over-
enskomst. Det er trælst – men 
det giver til gengæld mulighed 
for, at vi kan gentænke tand-
lægebehandling, og det giver 
mening. Der er nemlig plads 
til forbedringer, og et særligt 
fokus er blandt andet, at sikre 
bedre hjælp til borgere, som må 
tage livsvigtig medicin, som til 
gengæld skader tænderne. Jeg 
er optaget af, at forskning vi-
ser klare sammenhænge mel-
lem eksempelvis paradentose 
og blandt andet hjertesygdom-
me, og derfor giver det også 
mening, at overveje en særlig 
indsats på netop det område.

Men sommerperioden er også 
den tid, hvor vi har mulighed 
for at være mere tilstede i vo-
res kredse. Jeg er jyde og bor i 
Jylland, og det gør det til tider 
svært at deltage i lokale arran-
gementer og samtidig passe job-
bet på Christiansborg. Denne 
sommer tager jeg imod invita-
tioner i lokale foreninger, som 
repræsenterer borgere med 
handicap, ældrepleje, sund-
hed m.v. Så har du kendskab 
til et arrangement som kunne 
gøre Christiansborg klogere 
på hverdagen for borgere med 
handicap, så giv endeligt lyd. 

Der er stadig nok at tage fat 
på, og jeg er stadig klar til at 
sætte dagsorden for forbedrin-
ger for borgere med handicap. 

Jeg vil gerne benytte lejlig-
heden til at ønske læserne af 
Brugerbladet en god sommer. 
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Medlemmer af BPA Arbejdsmiljø Aarhus
Handicaphjælperrepræsentanter

 
Anne-Birte Christensen
Eva Nanna Godt
Dorte Lykke Sørensen

Arbejdsgiverrepræsentanter 

Torben Vegener Hansen
Alice Carlsen
Lars P. Jacobsen

Arbejdsmiljøkonsulent
  Grete Bergland

Forflytningskonsulent
   Birthe Tønder Larsen

BPA Aarhus repræsentant 
   Linna Krüger

TIMETAKSTER FOR HANDICAPHJÆLPERE 
Det tjener en handicaphjælper (i Aarhus Kommune) 

Gældende fra 1. oktober 2017 

 
BPA Aarhus har kun åbent for telefonisk vikarformidling på følgende tidspunkter:

Mandag til fredag fra kl. 8.00 - 10.00  
Ring til vikarformidlingen på 8713 4060

I forbindelse med åbningstiderne henleder vi opmærksomheden på muligheden  
for via mail at få tilsendt lister over vikarer, som man, om nødvendigt, selv kan ringe til.

Det er også en rigtig god idé at holde sig informeret om vores åbningstider  
og andet via vores hjemmeside aarhus.dk/hjo

Brugerklubben i Århus ønsker  
brugere, hjælpere, annoncører og læsere  

en god sommerferie
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Redaktionsudvalg
 Lars P. Jacobsen
Sonnesgade 14, 1. -12
8000  Aarhus C
Tlf. 2084 0752
lpj@stofanet.dk

Karsten Jühne
Mallinggårdsvej 23
8340 Malling
Tlf. 2029 0148
karsten@jyhne.dk

Alice Carlsen
Tranbjerg Hovedgade 62
8310 Tranbjerg
Tlf. 8629 5970
mail@tilalice.dk

Per Jacobsen
Askelunden 16
8300 Odder 
Tlf. 2382 4211 
per@perjac.dk

Finn Mørup Jensen
Damvej 24
8471 Sabro
Tlf. 8694 9006
spasserfinn@gmail.com

 
Karsten Jühne  
John Lauridsen        
Linna Krüger 
 
BPA Aarhus har åbent: 
Mandag, tirsdag, onsdag    kl. 10.00 - 15.00  
Torsdag      kl. 10.00 - 16.00 
Fredag      kl. 10.00 - 14.00 

Telefonvagt alle dage     kl. 08.00 - 10.00 
(Ingen telefonvagt om aftenen indtil videre) 
 
Forflytningskonsulent  Arbejdsmiljøkonsulent
Birthe Tønder Larsen  Grete Bergland
Tlf. 2928 8851    Tlf. 5186 2106
(mellem 08.30 og 12.30)  bergland@kabelmail.dk
btl@aarhus.dk  
       
BPA-teamet
Myndighedsafdelingen
Voksenhandicap
Grøndalsvej 1B
8660 Viby J
Tlf. 8940 5193 
myndighedsafdelingvh@aarhus.dk

E-mail: hjo@msb.aarhus.dk 
Hjemmeside: www.aarhus.dk/hjo

Formand:
Lars P. Jacobsen
Sonnesgade 14, 1. -12
8000  Aarhus C
Tlf. 2084 0752
lpj@stofanet.dk

Næstformand:
John Busk Sørensen
Kriegersvej 19, 1. 5
8000 Aarhus C
Tlf. 8676 3447
jbs@handi-travel-info.dk 

Kasserer:
Thomas Michael Arpe 
Marselis Boulevard 104 
8000 Aarhus C 
Tlf. 2578 0803
thomas@arpe.eu

Bestyrelsesmedlem:
Martin Albrechtsen
Åparken 8, 4. -3
8000 Aarhus C
Tlf. 4073 1640
maralb@live.dk                  

Bestyrelsesmedlem:
Jytte Skov Jacobsen
Snogebæksvej 58
8210 Aarhus V
Tlf. 6151 1162 
jytte@cmstarlight.dk
                                    

1. suppleant:
Henriette Løgstrup
Jernaldervænget 93
Brabrand 8220
Tlf. 8624 6824 / 2140 9268
henriettelogstrup@gmail.com

2. suppleant:
Preben Pedersen
Børupvej 207, apt
8310 Tranbjerg J
Tlf. 8628 6228 / 2647 56 97 
prebenboiepedersen@yahoo.com       

Brugerklubbens bestyrelse

 
Kontakt:

Center for Hjælpeordninger.  
Telefon: 8713 4060.   

E-mail: hjo@msb.aarhus.dk

Man  er  som  bruger af en BPA-ordning 
bevilget een time pr. måned  

pr. fuldtidsansat til afholdelse  
af personalemøder. 

Se i øvrigt din BPA bevilling.

Hjælperne får løn ved deltagelse i p-møder.  
Det gælder også for de hjælpere, der 
deltager i BPA Arbejdsmiljø Aarhus 

som repræsentanter for brugerne.

BPA Aarhus
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BPA

INDEPENDENT

LIVING

NÆRING  
TIL DIT LIV

LIV
ET SELVSTÆNDIGT LIV!

Bliv medlem eller overgiv dit arbejdsgiveransvar til LOBPA. Læs mere om os på www.lobpa.dk

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET 


