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Brugeren 95: Handicapbiler. Brugerklubbens generalforsamling 2018 og fremtiden?

Lidt fra redaktørens hånd.
Åbent brev til Jacob Bundsgaard fra Torben Vegener Hansen. Svar og replik.
Pauli Bording om handicapbiler på generalforsamlingen.
Referat fra generalforsamlingen, regnskab og budget.
Ferierejser med BPA-ordning. Ansøgningsskema.
Referat fra generalforsamlingen, fortsat. 
Dialogmøde med Aarhus Kommune? 
Letbanen og tilgængeligheden ved Alice Carlsen. 
Ligeret er en (menneske)ret ved Kirsten Normann Andersen.
Information om BPA Arbejdsmiljø Aarhus, nye 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?

Fotos: Kirsten Normann Andersen, Per Jacobsen 
Forsidefoto: Alice Carlsen
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Indhold

Annoncører i dette nummer af ”Brugeren”:    LOBPA * Handi-K@  * Huset Venture  
Egmont Højskolen * Focus People * BPA Forsikring * DHO (Din hjælperordning) 

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

Nye tider på vej i Aarhus for BPA borgerne

Kirsten Normann Andersen

Under overskriften ”Ligeret er 
en (menneske)ret” skriver Kir-
sten Normann Andersen bl.a.: 

”Jeg mener, at det er for dyrt at 
lade være. En borger med han-
dicap med behov for hjælp, har 
jo under alle omstændigheder 
krav på hjælp. Jeg vil gøre gæl-
dende, at det er en myte, at det 
kan være væsentligt billigere, at 
lade den kommunale hjemme-
pleje overtage opgaverne. Det er 
– set med mine øjne – en ren be-
regningsteknisk foranstaltning, 
som betyder, at på papiret kan 
det muligvis være rigtigt – men 
i praksis er effekten af handicap-
hjælp stor.”

BPA arbejdsgiver

Endelig bringer bladet NYT 
fra websitet BPA arbejdsgiver.

Med håbet om en glædelig jul 
og et godt nytår fra Brugerklub-
bens bestyrelse og redaktøren.

Kære læsere 

Brugerklubben

Straks generalforsamlingen 
var vel overstået og en ny be-
styrelse var blevet valgt, erfa-
rede jeg, at Lars desværre igen 
er syg og indlagt på hospital. 
Jeg ved ikke mere end det, på 
nuværende tidspunkt. Men be-
styrelsen og jeg håber, at Lars 
snart er ovenpå igen.

Den ny bestyrelse har af sam-
me grund endnu ikke lavet en 
konstituering, så lige nu træder 
John Busk Sørensen ind som 
midlertidig formand.

Det dialogmøde (skulle være 
afholdt tirdag den 27. novem-
ber), som omtales andetsteds i 
bladet, har ligeledes måttet ud-
sættes, har jeg erfaret.

Selvom julen står for døren og 
næsste års rejse(r) ikke er plan-
lagt, måske knap nok tænkt 
på, så vil jeg gerne henlede op-
mærksomheden på kommu-
nens omtale af ferierejser for 
BPA borgere. Husk endelig at 
søge i god tid.

Åbent brev til borgmesteren

Torben Vegener Hansen har 
forfattet et åbent brev til borg-
mesteren. I kan læse det i sin 
helhed i bladet og også svaret 
fra rådmand Kristian Würtz. 

I det hele taget fylder Aar-
hus Kommunes besparelser på 
BPA-området en del i bladet. 
Sådan må det være i og med, at  
de rammer området så kraftigt. 

Brugerklubben vil holde jer, 
medlemmer, orienteret om det 
videre forløb, så godt som mu-
ligt. Hold gerne lidt øje med 
Brugerklubbens hjemmeside. 
(I parantes bemærket har I også 
på sitet mulighed for at læse 
de seneste blade i pdf format).

Brugerklubbens bestyrelse 
havde inviteret kommunens 
”grand old man”, Pauli Bor-
ding, på bilområdet til at 
komme med et oplæg om de 
seneste ændringer. Spørge-
lysten var stor og vi iler med 
endnu en tak til Pauli for hans 
beredvillighed og venlighed.

Letbanen

Alice Carlsen, som gennem 
mange år var ansat på kontoret 
i Sonnesgade, BPA Aarhus, har 
skrevet et indlæg om Letbanens 
tilgængelighed eller mangel på 
samme. Indlægget har også væ-
ret bragt i ”Stiften” og flere har 
reageret på indlægget.
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Åbent brev til borgmester Bundsgaard 
Undertegnede henvender sig 

til dig på grund af de besparel-
ser, der er vedtaget i byrådet på 
BPA-området.

Jeg vil lige præsentere mig 
selv. Jeg er svært spastisk lam-
met, 72 år og bor i Tilst sam-
men med min kæreste. 

Jeg er stadig aktiv på BPA-
området, idet jeg er een af 
brugerrepræsentanterne i BPA 
Arbejdsmiljø Aarhus (herefter 
forkortet: BPA.A.A.). Jeg var i 
sin tid med til at starte og arbej-
dede et par år på BPA-kontoret, 
som dengang hed Center for 
Hjælperordninger og jeg var 
med til at starte Brugerklub-
ben.

Jeg oplever det som paradok-
salt, at netop i den kommune, 
hvor BPA-ordningen opstod 
i slutningen af 1970’erne, bli-
ver det, som længe er betragtet 
som en kronjuvel, nu bliver de-
graderet til en ”lille hård sten”.
Der bliver mindre vejledning 
og mere kontrol fra kommu-
nens side. Mit ærinde er at gøre 
opmærksom på, at vi BPA-bru-
gere bliver ladt i stikken, og jeg 
vil blandt andet gerne have svar 
på, hvordan vi nu får den lov-
pligtige vejledning og støtte.

Personalet på BPA-kontoret 
blev for et par år siden beskåret 
fra fire til tre ansatte. Nu beskæ-
res det med yderligere to ansat-
te, således at der kun er een til 
at betjene både kommende og 
nuværende handicaphjælpere 
samt brugere. 

I forvejen er muligheden for

at få fat i en vikar ved den første 
personalereduktion skåret ned 
både om aftenen og i weeken-
den. Med én person tilbage på 
kontoret vil hjælpen til at finde 
en vikar blive reduceret til max 
20 timer om ugen. Ligeledes vil 
det være umuligt for een per-
son at videreføre de intro-kur-
ser for nye hjælpere, som kører 
nu. 

Jeg vil til sidst i dette punkt 
gøre opmærksom, at to af de 
nuværende medarbejdere er 
ansat i flex- og den sidste i skå-
nejob. Det virker paradoksalt 
på mig, at man i en periode, 
hvor man bestræber sig på, at 
få så mange personer med han-
dicap ind på arbejdsmarkedet 
som muligt. I Aarhus Kommu-
ne afskediger man netop disse 
mennesker, og i stillinger, som 
er så nødvendige for, at BPA-
området kan fungere.

Forklaring udbedes, tak!

Gennem de ca. 25 år 
BPA.A.Aa. har eksisteret er 
der opbygget en hel unik vi-
den omkring arbejdsmiljøet på 
dette specifikke område. Ar-
bejdsmiljøet er meget specielt, 
fordi handicaphjælperen står 
alene med de fysiske og psy-
kiske belastninger og ikke kan 
tilkalde hjælp som i hjemme-
plejen eller på plejehjemmene. 

Her har BPA.A.Aa. igennem 
årene opbygget en hjemme-
side, hvor hjælpere og brugere 
kan hente hjælp. BPA.A.Aa. 
arbejder fortløbende med nye 
problemstillinger på området 
– sidst har vi set på hjælper-
nes arbejdsmiljø, når de skal 
yde hjælp i vores biler, hvor ar-
bejdsstillingerne ofte er meget 
akavede. Der bliver ved med at 
komme problemstillinger, som
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som skal belyses, og som kræ-
ver, at hjemmesiden skal opda-
teres. Hvis vi spørger i MSO, 
forstår de ikke vore hjælperes 
ansættelsesvilkår i forhold til 
Arbejdsmiljøloven.

Kommunen har ifølge loven 
vejledningspligt – også når det 
gælder BPA-brugeres mulighed 
for at sikre handicaphjælperes 
arbejdsmiljø. Derfor beder jeg 
dig svare mig på, hvem der efter 
den 1. januar 2019 skal sikre os 
denne vejledning, når hverken 
MSO eller sagsbehandlerne i 
BPA-teamet kan vejlede os på 
arbejdsmiljøområdet? 

Og hvem skal videreføre de 
kurser, som forflytningskonsu-
lenten og arbejdsmiljøkonsu-
lenten står for? Jeg har tidligere 
i processen stillet rådmand Kri-
stian Würtz det samme spørgs-
mål, men fik blot det svar til-
bage, at det skulle kommunen 
nok sikre, men ikke hvordan, 
hvilket gør mig som bruger 
meget utryg.

I sidste afsnit var jeg inde på 
forflytningskonsulentens opga-
ve omkring kurser. Derudover 
har konsulentens opgave været 
at tage ud i brugernes hjem og 
vejlede om brugen af nye hjæl-
pemidler. Disse bliver jo bare 
afleveret ved døren med en 
skriftlig brugsanvisning, som 
ofte er svær at forstå for me-
nigmand, og både hjælperen og 
brugeren kan komme grueligt 
galt afsted ved forkert brug 
med arbejdsskader til følge. Jeg 
har også selv haft besøg af for-
flytningskonsulenten i forbin-
delse med en forværring af mit

Åbent brev - fortsat...
handicap, hvor konsulenten 
lærte os, hvordan jeg uden at 
belaste hverken hjælperens el-
ler min krop kunne komme i 
og op af sengen, bruge dreje-
tårn osv.

Også arbejdsmiljøkonsu-
lenten har jeg selv gjort brug 
af f.eks. i en afskedigelsessag, 
hvor jeg ville sikre mig, at der 
ikke efterfølgende kom en er-
statningssag. Jeg har endvidere 
gjort brug af konsulenten ved 
gennemgang af en APV med 
mine hjælpere. Grete Bergland 
bliver brugt af mange brugere, 
og jeg er af den mening, at hun 
kan have sparet Aarhus Kom-
mune for mange penge.

Jacob Bundsgaard, hvor skal 
jeg og andre BPA-brugere hen-
vende os, hvis vi ikke har disse 
to konsulenter at trække på? 

Hvis du ikke kan give et kon-
kret svar, håber jeg, at du/I vil 
overveje deres afskedigelser 
igen!

En anden besparelse, som vil 
ramme os brugere meget vold-
somt, er, at du/I vil fratage os 
tilskuddet til redaktøren af vo-
res blad ”Brugeren”. Bladet er 
livsnerven i ”Brugerklubben”, 
hvorigennem vi får meget nød-
vendige oplysninger fra kom-
munen, BPA-teamet, politi-
kerne, Brugerklubben, om nye 
hjælpemidler osv. At fratage os 
vores talerør nærmer sig cen-
sur, og det vil du da ikke stå 
bag, vel?

Til sidst vil jeg henlede din 
opmærksom på, at hvis bare 5

brugere vælger at lade firma-
er administrere deres BPA-
ordning frem for selv at være 
arbejdsgivere, vil den bud-
getterede besparelse pga. det 
administrationsbeløb, som 
firmaerne skal have fra kom-
munen, forsvinde. Og med den 
tidligere omtalte manglende 
vejledning, vil jeg helt sikkert 
tage dette skridt.

Jacob Bundsgaard, det skulle 
gå så ufatteligt godt i Danmark, 
men hvem har egentlig glæde 
af det? Vi borgere med et han-
dicap og andre minoritetsgrup-
per oplever kun forringelser. 
Kan du/I stå inde for den ud-
vikling?

De bedste hilsner

Torben Vegener Hansen
Haurumsvej 21, st.tv.
8381 Tilst
E-mail: 
torbenvegenerhansen@gmail.com
Tlf. 2877 9242

Rethink Aarhus Byvåben

Skytshelgenen for de 
handicappede, Ægidius, 
erstatter Sct. Clement.
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Svar fra rådmand Kristian Würtz
Kære Torben Vegener Hansen 

Tak for dit åbne brev om be-
sparelserne på BPA-området. 
Borgmester Jacob Bundsgaard 
har bedt mig, som ansvarlig for 
området, give dig et svar. 

Du har jo haft et mange-årigt 
og aktivt engagement i BPA-
området og ja, det er en ord-
ning vi i Aarhus er stolte af at 
have været med til at søsætte. 
Jeg mener stadig, vi kan være 
stolte af ordningen, også med 
de tilpasninger der følger af by-
rådets beslutninger om bespa-
relser fra 2019. 

Jeg er enig i, at der fortsat er 
behov for vejledning og rådgiv-
ning, og at der skal være sikker-
hed for, at gældende lovgivning 
overholdes. 

Den vejledning og rådgivning, 
der hidtil har været løftet af 
BPA kontoret og BPA arbejds-
miljø, vil således fremover blive 
varetaget af rådgivere i Rådgiv-
ning og Visitationscenter, Vok-
senhandicap. Den viden, der 
er opbygget om støtte til han-
dicaphjælpere, arbejdsmiljø 
og forflytning, går således ikke 
til spilde. Den leveres videre 
til rådgiverne, der herefter vil 
kunne rådgive om området, el-
ler om hvor der er yderligere 
hjælp at hente. 

Det er centralt, at ansvaret for 
at sikre overholdelse af gæl-
dende lovgivning vedrørende 
arbejdsmiljø påhviler arbejds-
giveren, som enten er BPA- 
brugeren selv, eller det firma 
der løfter arbejdsgiveropgaven

for brugeren. Både bruger og 
firma vejledes om muligheden 
for at få kvalificeret og gratis 
rådgivning hos Socialstyrelsens 
BPA-arbejdsgiver funktion. 
Her er der også adgang til re-
levante kurser for BPA arbejds-
givere.

Vi er opmærksomme på, at 
de ansatte på BPA kontoret er 
ansat på særlige vilkår. De er, 
i lighed med andre overtal-
lige medarbejdere, omfattet af 
”Retningslinje for omplacering 
af overtallige medarbejdere i 
Aarhus Kommune som følge af 
kommunens forhold”. Der bli-
ver gjort en særlig indsats for at 
omplacere medarbejdere i flex- 
og skånejob til andet arbejde i 
organisationen. 

Brugerklubben er bruger-
drevet, og er således helt i den 
samskabelsesånd, vi gerne vil 
arbejde med i dag i forhold til 
velfærdsopgaverne. Jeg håber 
således, at brugerne vil fortsæt-
te med at udgive bladet ”Bru-
geren”, selvom en samlet for-
ligskreds har besluttet at spare 
tilskuddet væk. 

Med venlig hilsen 
Rådmand Kristian Würtz 

Sidste replik fra Torben
Kære Kristian Würtz

Tak dit svar i Aarhus Stiftsti-
dende tirsdag den 13. dm. på 
mit åbne brev til borgmesteren 
bragt samme dag. Dit svar bærer 
desværre præg af en manglende 
viden omkring, hvor meget en 
personlig og individuel vejled-
ning betyder - en vejledning, 
som ikke kan gives igennem te-
lefon eller pr. mail fra BPA- Ar-
bejdsgiver eller fra sagsbehand-
lere i BPA-teamet, som har fået 
en kort introduktion til arbejds-
miljørelaterede emner.

Det er fint, at Kommunen vil 
finder andet arbejde til de to 
medarbejdere på BPA-kontoret, 
men du giver mig heller ikke 
svar på, hvordan een medarbej-
der skal klare arbejdsmængden i 
en fem dages arbejdsuge på BPA-
kontoret. 

I 1987, hvor vi startede Center 
for Hjælperordninger, var vi fra 
starten fire ansatte!

Det er in med frivillig arbejds-
kraft i Aarhus Kommune. Er det 
det, du forventer af vores redak-
tør af ”Brugeren”?

Med venlig hilsen
Torben Vegener Hansen

 
Torben Vegener Hansen opfordrer 
alle BPA-borgere til at kontakte 
ham, hvis I oplever forringelser i 
jeres ordning pga. byrådets bespa-
relser. Jeres henvendelser bliver 
anonymiseret, hvis det ønskes, 
før de bliver sendt videre til poli-
tikerne! 

Torben vil helst kontaktes på E-
mail: torbenvegenerhansen@
gmail.com eller om nødvendigt på 
tlf. 2877 9242

Ønsker alle en 
glædelig jul

DHO
DIN HJÆLPERORDNING
www.dho.dk - 25 76 83 84

Find os på
Facebook
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DIN HJÆLPERORDNING
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Startede med biler i 1978.

De nye bilregler kom fra årsskiftet.

130 bilbevillinger om året i Aarhus 
(50/50. Biler/busser). Et svagt sti-
gende tal.

Turbulent start med den nye lov-
givning. 

Største ændring: Bilen skal holde 
8 år – giver lavere afdrag. Bilerne 
(liftbusserne) bliver slidte efter 6 år. 

Der er givet en større mulighed for 
førtids-udskiftning end der var før. 
Giver kommunen en bedre mulig-
hed for at hjælpe. Man må søge om 
genbevilling efter 7 år. Der er ikke 
ændret i tildelingskriterierne. Der 
skal være et kørselsbehov, der bedst 
løses i egen bil. Vurderes i forhold 
til kørselsmuligheder – muligheder 
og begrænsninger. 

Størrelsen på lån: Svarende til den 
billigst egnede løsning, der nu en 
gang er. Op til 187.000 /191.000 
deles lånet i en afdragsfri og en af-
dragspligtig del. Ca. 50/50. Alt ud 
over 187.000 er afdragsfri. Høj ind-
tægt kan påvirke afdragene op til 
220.000 kr. 

Al ekstraudstyr gives der ekstra 
tilskud til. Hvis bilen kan købes 
med det udstyr (fx. el-døre eller 
motorkabinevarmer) vil det være 
en del af lånet. Kommunen kan 
hjælpe med reparation af den fa-
briksmonterede særlige indretning.

Ankestyrelsen: Vejledningen siger 
der kan gives hjælp til det. Så vil der 
kunne gives hjælp til disse repara-
tioner. Men kun biler bevilget efter 
de nye regler. Efter gamle regler kan 
der ikke gives hjælp. 

Ivan: Der kan være fornuft i at re-
novere et automatgear, så bilen kan 
køre et par år mere.

Om handicapbiler - Pauli Bording, kommunens bilteam, på generalforsamlingen
Noter ved Lene Lau. Pauli Bording har igennem en årrække været en vigtig figur 
i kommunens bilteam og besidder en stor ekspertise på området.

Pauli: Der gives tilskud til auto-
matgear, så der gives fuld dækning 
på reparationer. Motoren er en an-
den ting.

Ivan: Kommunerne begynder at 
sætte den handicappede om bagi. 

Pauli: Det er blevet sværere at få 
bevilget penge til en udskæring 
foran. ”Det er ikke en nødvendig 
indretning”. Ankestyrelsen har sagt 
det er ikke nødvendigt med mindre 
man er meget dårlig. Det er bedre at 
kigge bagud i et spejl end at kigge til 
siden for at holde øje med om din 
borger trækker vejret (trafiksikker-
hedsmæssigt).

Ivan: De unge piger i afdelingen 
ved ikke ret meget om biler. Lang-
høj styrer mere og mere, hvad der 
skal bevilges og hvordan indretnin-
gen skal være. 

Pauli: De har en god baggrund og 
tingene bliver drøftet igennem i af-
delingen. Der er hidtil undgået både 
licitation og prisdumping. Det skal 
være billigt og det skal du. Vi skal 
ikke forhindre, at du kan forhandle 
dig frem til en større rabat på den 
brugte bil kontra den nye. Med 
mindre det er åbenlyst helt hen i 
vejret. Der er ikke noget til hinder 
for at købe bilen et andet sted end 
ved Langhøj.

Ivan: Hvem skal betale service på 
liften? 

Pauli: Serviceudgifter er ikke no-
get kommunen kan dække. Men 
reparationer kan de dække. Mer-
udgifter har kunnet bruges, men 
BPA-brugerne er det dækket af ord-
ningen – dvs. i tilskuddet til firmaet. 
Tilskuddet gives til servicering af de 
hjælpemidler, der er givet til hjæl-
peren, altså liften. 

Rehabiler (i Vejle) tilbyder at gøre 
det gratis.

Ivan: Hjælperen skal kunne stå 
op, når de skal hjælpe brugeren. En 
i kommunen har skrevet, at så skal 
man ansætte kortere hjælpere. 

Pauli: Ankestyrelsen har godkendt 
kommunens formulering af der 
ikke nødvendigvis skal være plads 
til at hjælperen skal kunne stå op.

Der er kommet en særlig bestem-
melse om kunne at få tilskud til 
automatgear. Det gives automatisk 
i Aarhus.

Reparationer klares også her og nu 
i en telefonsamtale. Afprøvninger 
foretages stadig af PTU, (handicap-
bilistcenteret).

Hvorfor tager det så lang tid med 
en genudskiftning? Fordi borgeren 
har en bil i forvejen. Og de priorite-
rer de, der har et akut kørselsbehov 
og fx arbejde. Liggetiden før de star-
ter behandlingen er lige nu 10 mdr.

 
Tro og love. Hvorfor bruger Aar-

hus Kommune ikke disse erklærin-
ger? Fordi der alligevel skal gives 
den ordentlige sagsbehandling som 
hvis det var en ny bil, så alle aspek-
ter bliver belyst ordentligt. 

1. maj 2019 flytter de til Grøndals-
vej 1B. Pauli vil nyde sit otium på en 
vandresti næste år.

Pauli Bording takker af med en 
lille vingave
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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?

- Projekter laves i samarbejde med Projekt- og Udviklingsteamet og undervisningen udbydes af FOF Aarhus

SE MERE OM HANDI-K@’S LINIER OG TILBUD PÅ  WWW.HANDI-KA.DK

RING OG HØR PRISER, TIDER OG TILMELDING PÅ TLF.: 78 47 73 80

Specialområde Hjerneskade

Handi-K@ - Et anderledes sted 
Engtoften 7A - 8260 Viby J

KREATIVE TILBUD - HAR DU LYST TIL

UDFORDINGER I KUNSTENS VERDEN

Musikundervisning  
i 

Dixon-Klokker

Vil du gerne spille musik, 
men er finmotorikken 

hverken til klaver eller 
guitarspil, så kan Dixon-

Klokker måske være noget 
for dig?

Ring til Handi-K@ og spørg 
efter Maria for yderligere 

information:
Tlf 7847 7380 eller skriv 

til mariny@rm.dk

Undervisningen foregår på 
Handi-K@, Engtoften 7A, 

8260 Viby J.
 

Du kan se en video med 
klokkespil på Handi-ka.dk
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Referat fra generalforsamlingen, november 2018
1. Valg af dirigent: Alice

2. Valg af referent: Lene Lau

3. Bestyrelsens beretning 

Lars: Positivt: Et velbesøgt stor-
møde i november 2017, der slut-
tede i en positiv stemning og øn-
sket om en god dialog. 

Lønportalen skal forbedres. 

Nu: BPA Arbejdsmiljø Aarhus 
nedlægges og forflytningskonsu-
lenten afskediges. Bladet ”Bru-
geren” nedlægges, honoraret 
spares væk. Der ansættes en ny 
medarbejder i BPA-teamet for 
at skærpe fokus i visitationen. 

Brugerklubben er blevet bedt om 
at sende repræsentanter til et 
dialogmøde. Gruppen skal finde 
ud af, hvordan det skal lykkes at 
skaffe besparelserne inden for 
den ramme, der er udstukket.

Letbanen: Tvivlsom tilgængelig-
hed. 

Invitation til dialogmøde, skal vi 
deltage? 

Per: Brugerklubben står sig 
bedst ved at være medlemmer-
nes faglige organisation og va-
retage medlemmernes interesse. 
Besparelserne er vedtaget. Ram-
mer ind i Brugerklubbens ve og 
vel – i selve organismen. Mister 
bladet og hele arbejdsmiljøde-
len. Og brugerne henvises  til 
websitet BPA arbejdsgiver. Meld 
nej til de tre møder.

til Handicaprådet i Aarhus og 
Ungenetværket og blive enige 
om, at de også siger nej til at 
deltage.

Lene: Ikke i orden at bede bru-
gerklubben slagte sine kamme-
rater.

Ivan: Er det ikke farligt bare at 
blive væk, er det ikke bedre at 
tage til det første møde og så 
derefter sige nej?

Det bliver sværere og sværere at 
finde hjælpere. Økonomien gør 
det sværere at finde hjælpere.

Lars: Man kan bare sende dem 
en mail med begrundelsen, 
hvorfor man ikke møder op. 

Per: Forslaget er besluttet. Birthe 
spares væk og en dyrere medar-
bejder ansættes, der skal tjene 
sin egen løn ind. Uden bladet 
bliver det svært at holde sam-
men på klubben.

Inger: Selvfølgelig skal man sige 
nej til mødet, men skal der ikke 
være en begrundelse? Vi kan 
ikke sidde med til bords, fordi de 
skærer den gren over vi sidder 
på. Det er et etisk spørgsmål, og 
det er besluttet. Og det er fejt, at 
der er så kort frist til at mødet 
skal holdes.

Lars: Der kan gives en kort be-
grundelse.

Per: Efter mødet i Turbinehallen 
var Brugerklubben blevet lovet 
en god information og at klub-
ben ville blive underrettet i god 
tid. Det er man på ingen måde 
blevet i denne omgang.

Torben: Det er en meget vigtig 
sag, for der ligger også en mu-
lighed for splittelse her. Derfor 
er det vigtigt også at få de andre 
inviterede til at melde fra. 

Lars: Det minder om processen 
med at gentænke Aarhus: Det 
blev som kommunen på forhånd 
havde tænkt.

Alice: Der skal sendes en derind, 
der skal sige, hvorfor man ikke 
kan være med i processen, det 
var ikke det, man var blevet lo-
vet.

Torben. Hvis bare én af grup-
perne falder til patten, hænger 
vi på den.

Ivan: Hvis alle tre grupper kan 
blive enige om, hvad der skal si-
ges, kan det være en mulighed 
for at få sagt, at vi ikke vil split-
tes. Kommunen går i enormt 
små sko lige nu. Man nedlægger 
fleksjobs, med mennesker der 
alligevel snart går på pension. 
Processen er set før.

Inger: Der skal laves en resolu-
tion (evt. fra generalforsamlin-
gen). Der skal præsenteres. 

Per: Det vigtigste i forhold til de 
to andre foreninger (deltagere) 
er at finde et fælles fodslag.

Thomas: Det er vigtigt at kon-
takte de to andre parter og finde 
ud af om de deler den samme 
opfattelse. Møde op og give be-
grundelsen mundtligt og se dem 
i øjnene. 

Fortsættes på side 15
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Hovedtal vedrørende regnskab for Brugerklubben, bladet ”Brugeren” og budget

Brugerklubbens regnskab:    1. oktober 2017 - 30. september 2018 
 

Indtægter  
Kontingent              18.205,00

Udgifter  
Generalforsamling                  2.004,00 
Bestyrelsesmøder                1.100,00 
Kopi, porto                                 5.204,30 
Gebyrer                    313,25 
Stormøde                                 2.780,00 
Hjemmeside                    100,00
Gaver                                   510,00
Blomster                                  380,00
Netværksgruppe                                 786,00

I alt                              13.177,50
Årets resultat:                  5.027,45

Bladet ”Brugeren”s regnskab:    1. oktober 2017 - 30. september 2018 
 

Indtægter  
Annoncer               35.500,00
Abonnement                 5.350,00

I alt                              40.850,00

Udgifter  
Trykning                               23.650,00 
Porto, kopi                             13.826,80
Adobe licens, mm.                                          6.515,50
Kørsel                     711,00
Gebyrer                    360,00

I alt                 45.063,30 
Årets resultat:                  4.213,30

Budget for Brugerklubben 

Indtægter  
Kontingent                     20.000

Udgifter  
Generalforsamling                        3.000
Bestyrelsesmøder       3.000
Porto                                                        3.500 
Medlemsmøde                       4.000 
Gebyrer           500
Hjemmeside                          500
Kontor                                                      1.000
Kørsel                                                      1.000
Gaver                                    1.500
Konsulenthonorar       2.000

  I alt                       20.000

Tanker omkring 
bladet ”Brugeren”, 

december 2018

”Brugeren”, nr. 95 er det sidste 
nummer af en meget lang række 
blade. Aarhus Kommune giver 
ikke længere tilskud til bladet. 
Førhen var arbejdet med bladet 
et skånejob; men da Lars gik på 
pension og jeg overtog jobbet (fra 
blad nr. 79) har kommunen ydet 
et månedligt honorar til opgaver 
i forbindelse med bladet og dets 
udgivelse. 

Det har på mange måder været 
en dejlig opgave for mig. Mødet 
med søde og rare brugere og an-
det godtfolk har været berigende 
og det har forhåbentligt også kun-
net mærkes af læserne.

På denne plads vil jeg gerne sige 
TAK til alle kompetente bidrag-
ydere og til de mange annoncører, 
som jeg har talt med.

En STOR TAK skal også lyde til 
de to søde BPA-konsulenter, (Bir-
the og Grete) og Søren Hagen. 
Også I har gjort arbejdet med bla-
det til en fornøjelig beskæftigelse, 
hvorigennem jeg har fået lejlighed 
til at fordybe mig i BPA-området.

I skrivende stund er meget usik-
kert. Bestyrelsen er ikke konstitu-
eret. Der er usikkerhed i forhold 
til dialogmøder med kommunen. 
Kan bladet fortsætte på en el-
ler anden vis? Hvordan skal ar-
bejdsmiljøet håndteres fremover? 
Hvem opsiges på BPA Aarhus i 
Sonnesgade?

Ja, spørgsmålene hobes sig op og 
ingen svar ligger lige for. Men un-
der alle omstændigheder skal der 
fra min stol lyde et GLÆDELIG 
JUL og et GODT NYTÅR.

VENLIG HILSEN PER
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Ferierejser med BPA-ordninger
Til alle BPA-brugere i Aarhus 

Kommune.

Hermed vil vi gerne informere 
om en praksisændring i mulighe-
derne for ekstra hjælp i forbindel-
se med ophold i udlandet. 

Ændringen gælder med virkning 
fra 2019. Der kan fremover kun 
opnås bevilling til ekstra hjælp til 
èn udlandsrejse pr. kalenderår – 
og rejsen kan højest have en varig-
hed på op til max. 14 dage. 

Baggrunden for denne praksis-
ændring er tidligere forskelle i 
praksis i antal af rejser og i rejse-
længden. Fra 2019 skal forvaltnin-
gen følge en fast linje efter Anke-
styrelsens principafgørelse 96-16:

”En rejse på 14 dage i udlandet 
kan almindeligvis betegnes som 
et kortvarigt ophold henset til, 
at de fleste lønmodtagere har 5-6 
ugers ferie om året. Det er ikke 
ualmindeligt at holde 14 dages 
ferie i udlandet i sammenhæng. 
3 uger kan derimod ikke beteg-
nes som et kortvarigt ophold, og 
mere end én årlig udlandsrejse 
ligger udover, hvad der kan be-
tegnes som almindeligt.”

Hvis du planlægger udlandsrejse 
i 2019 – og har brug for ekstra 
hjælp – så skal du indsende din 
ansøgning snarest muligt, brug ske-
maet på side? Du kan bruge det 
samme skema til ansøgning om 
ekstra hjælp under rejser indenfor 
landets grænser.

Vi vil gerne kunne give dig 
hurtigt svar på din ansøgning, 
men vil have brug for 1-2 må-
neder - især hvis det er første 
gang, du søger om ekstra hjælp, 
da der kan være brug for at ind-
hente yderligere oplysninger.

Lovgrundlaget fremgår af ud-
landsbekendtgørelsen. Den korte 
udgave er følgende:

* Du kan frit tage på rejse til 
udlandet med din BPA-ordning 
i op til en måned uden at ansøge 
kommunen – dog forudsat at du 
ikke har brug for ekstra hjælp. 

* Er dit midlertidige ophold i 
udlandet på mere end en måned, 
skal du - før udlandsopholdet på-
begyndes - ansøge kommunen 
om godkendelse. Du må forvente 
krav om tilbagebetaling af tilskud, 
hvis du rejser uden godkendelse. 

* I forbindelse med kortva-
rige ophold i udlandet kan der i 
særlige tilfælde efter en konkret 
vurdering ydes tilskud til dæk-
ning af ekstra omkostninger, 
der er forbundet med opholdet.

Serviceniveauet i Aarhus Kom-
mune er fastlagt til:

En bevilling af ekstra hjælp 
følger kalenderåret, og kan ikke 
”spares sammen” eller overføres 
til næste år. Der kan kun udmå-
les ekstra timer svarende til det 
faktiske og konkrete behov for 
ekstra hjælp. Når hjælperen ikke 
har opgaver, ydes der ikke tilskud 
til løn. Det er i alle tilfælde en be-
tingelse, at der vælges et sædvan-
ligt opholdssted - feriemål, så der 
ikke på forhånd er oplagte hin-
dringer, der kræver ekstra timer 
eller en ekstra hjælper.

• Kun i særlige tilfælde og efter 
en konkret vurdering kan der 
ydes ekstra hjælpetimer. Særlige 
tilfælde kan for eksempel være, 
at de fysiske og praktiske forhold 
ved at være væk hjemmefra gør 
det nødvendigt at bruge mere tid 
end sædvanligt til pleje.

*  I ganske særlige tilfælde kan 
det være nødvendigt med to hjæl-
pere samtidigt.

Såfremt der er et anerkendt be-
hov for timer til 2. hjælper, kan 
der dækkes lønudgiften for de be-
vilgede ekstra timer samt rejse- og 
opholdsudgifter for hjælper nr. 2. 

Ved bevilling af ekstra hjælper 
under ophold udenfor hjemmet 
kan der for en hjælper nr. 2 ydes 
tilskud svarende til den faktiske 
udgift for rejse- og ophold – dog 
maksimalt op til kr. 1.000 pr. døgn 
– beregnet med baggrund i Dan-
marks Statistik - Ferierejser. 

Du kan læse mere om regler-
ne om udlandsophold her, hvor 
DUKH har lavet en grundig gen-
nemgang. Du er naturligvis også 
velkommen til at kontakte rådgi-
veren eller svare tilbage på dette 
indlæg, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen 
Rådgivning og Visitationscenter 
Voksenhandicap, 23-11-2018

Hvor 
skal 
vi 

hen, 
do?
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BPA ansøgning om ekstra hjælp under afholdelse af ferie

Navn:
 
CPR nr.:

Skemaet er udfyldt (dato): 

Information om rejsen

Dato for rejsen
Destination
Rejseform

Opnormering af nuværende bevilling

Søges der om 
en midlertidig udvidelse 
af din sædvanlige 
timeudmåling?

(Timer til 1. hjælper?)

[     ]  Nej   
[     ]  Ja  – Hvis ja, oplys venligst

Hvad er årsagen til, at du har behov for ekstra hjælp?

Hvor mange ekstra timer søges der om? 

På hvilke dage og hvornår på dagen ønskes timerne placeret?

Timer til 2. hjælper (dobbelthjælp)

Søges der om dobbelthjælp?

(Timer til 2. hjælper?)

[     ]  Nej   
[     ]  Ja  – Hvis ja, oplys venligst

Hvad er årsagen til, at du har behov for ekstra hjælp?

Hvor mange ekstra timer søges der om?

På hvilke dage og hvornår på dagen ønskes timerne placeret?

Søges der om dækning af 
2. hjælpers rejse- og 
opholdsudgifter?

Du skal som udgangspunkt 
anvende din gængse bevilling til 
dækning af dine følgeudgifter.

I tilfælde af anerkendt 
dobbelthjælp under ferien, 
kan du søge om at få dækket 
anerkendte følgeudgifter til 2. 
hjælper. 

[     ]  Nej   
[     ]  Ja  – Hvis ja, oplys venligst

Hvor stort er beløbet der søges dækket? 
(Vedhæft venligst dokumentation på udgiften)

Dækning af følgeudgifter til 2. hjælper
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Medbringer du dine sædvanlige 
hjælpemidler på ferien?

Der kan som udgangspunkt ikke 
bevilges ekstra timer til din hjæl-
per, hvis dit behov kan dækkes 
ved brug af hjælpemidler. 

Du kan søge om dækning af 
lejeudgifter på hjælpemidler 
ved Magistraten for Sundhed og 
Omsorg.

[     ]  Ja   
[     ]  Nej – Hvis nej, oplys venligst

Opstår der et øget hjælpebehov som følge af, at du ikke kan anvende dine 
sædvanlige hjælpemidler?

Hvad er årsagen til, at du ikke medbringer dine sædvanlige hjælpemidler?

Har du mulighed for at låne/leje hjælpemidler under ferien?
Uddyb venligst herunder.

Hjælpemidler

Andet

Hvis du har andre oplysninger, som du mener kan have betydning for din ansøgning, bedes du angive dem her.

Skemaet kan sendes til din rådgiver via myndighedsafdelingvh@aarhus.dk       
Skriv ”Ferieansøgning BPA” i emnefeltet.

Kontaktoplysninger:

Aarhus Kommune
Socialforvaltningen

Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap
Grøndalsvej 1B 8260 Viby J

E-post: myndighedsafdelingvh@aarhus.dk

Hjemmeside:
www.aarhus.dk
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Generalforsamlingen, november 2018 - fortsat
Det besluttes at kontakte de to 
andre parter, som er inviteret 
til dialogmødet og finde ud af, 
hvad de mener. 

Der laves en resolution med pluk 
fra Torbens læserbrev.

Per læste Torbens ”Åbne Brev” til 
borgmesteren op.

John:  Hvis ikke vi møder op til 
mødet, får vi bare presset tinge-
ne ned over hovedet. 

Bestyrelsen taler med de andre 
og finder ud af, hvad de gør. Vi 
møder kun op, hvis de andre 
også møder op. 

Ivan: Bladet. Kan det ikke red-
des? Et gavekort hver måned 
til redaktøren? Brugerklubben 
dør uden et talerør. Evt. lave en 
mailliste, så man kan få det på 
den måde. Hvis man vil have 
bladet på papir, kan man aktivt 
melde sig til at få det. Ellers kan 
det blive på mail - i pdf format.

Lars: Måske en nyhedsbrev pr. 
mail. Men vi får ikke den sam-
lende ankerperson om bladet.
 
Lene: Måske slå sig sammen 
med de andre brugerklubber i 
området.

Torben: Måske søge fonde?

Per: Handi-K@ vil gerne hjælpe 
med noget. Måske kan det tryk-
kes billigere end det gøres ved 
Huset Venture. 

Lars: Bestyrelsen arbejder videre 
med, hvordan bladet kan opret-
holdes.

4. Godkendelse af regnskab v/ 
Lars. Regnskabet deltes rundt.

Der er 100 medlemmer. Der er 
et overskud på 5.000.

Brugeren: underskud på kr. 
5.000 kr. Egenkapital: kr. 84.000.

Ivan: Ros til dem der står for an-
noncerne. Vi kan godt selv være 
med til at finansiere bladet. Må-
ske kan det sættes op andre ste-
der, hvor det er billigere? Det er 
kørt rigtig godt under Per. Hvis 
annoncerne kan opretholdes og 
det kan sendes på mail er der 
gode chancer. Huset Venture 
kan måske lave det som et pro-
jekt. Måske kan Handi-K@ lave 
det i samarbejde med kommu-
nen?

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent og 
vedtagelse af budget v/ Lars

Der blev delt et budget rundt. 

Budgettet er på baggrund af 100 
medlemmer af 200 kr. Spark til 
dem, I kender og få dem til at 
melde sig ind. 

Budgettet er godkendt og kon-
tingentet fastholdes.

7. Valg af tre bestyrelsesmedlem-
mer og to suppleanter.

På valg er Lars og Thomas: De 
genopstiller begge og blev valgt 
med applaus. Henriette genop-
stiller og Tor Martin blev valgt 
til suppleantposterne.

8. Valg af to revisorer og én revi-
sorsuppleant.

Ivan er revisor og fortsætter. 
Torben er suppleant.

9. Eventuelt.

Ivan synes det er vigtigt, vi har 
det fælles talerør. Der er brug for 
fællesskabet. Vi er sårbare, når 
vi er alene.

Inger: Hvad sker der efter det 
sidste blad? Lars: Det kommer 
ud med kontingentopkrævnin-
gen. 

Ivan: Skriv med store bogstaver i 
det sidste blad, at man skal sen-
de sin E-mail ind til bladet.

Torben: Har sendt endnu et 
spørgsmål til borgmesteren og 
kopi til alle i byrådet. 

Lars sagde tak for god ro og or-
den.

Inger: God kamp.

Lars P. Jacobsen byder velkom-
men til Pauli Bording, Aarhus 
Kommune
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www.BPA-Pension.dk

Venlig hilsen

Lars og Stig

Kontakt:
Tlf. 2090 4302
info@BPA-Pension.dk

DIT LIV – DIT VALG
DIN PENSION

Ring på telefon 

2090 4302

BPA PENSION tilbyder ny og forbedret pensionsløsning 
for BPA-hjælpere. Blandt andet med større sikkerhed og 
hjælp ved sygdom eller invaliditet.

DET LYDER INTERESSANT – HVAD SKAL JEG GØRE?
Hvis du som hjælper, arbejdsgiver eller administrator vil høre mere, så
kontakt Lars Erik Bonnesen eller Stig Wetterstrøm.
Vi glæder os til at høre fra dig.

 Du vælger selv

 Mere for pengene

 Sundhedsforsikring

 100% fl eksibilitet

 Mere til opsparing

 Forebyggelse

 Fuld løn under sygdom

 Fuld løn under ressource-

 forløb eller førtidspension
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Dialogmøde med Aarhus Kommune?

Dagsorden
1. Velkomst og præsentation 
2. Baggrund og formål 
3. Kommissorium for gruppen 
4. Indledende åben drøftelse af spareforslaget og brainstorm på gruppens arbejde hermed
5. Eventuelt

Baggrund
Med tiltrædelse af budgetforlig 2019 har byrådet besluttet en række besparelser for alle magistratsafdelinger, herunder 
også besparelser, der rammer området for Borgerstyret Personlig Assistance. Besparelsen udgør netto 1,770 mio. kr. Da 
der også investeres i indsatsen, skal der samles spares mere for at nå netto besparelsen.

Den største besparelse vedrører visitation og opfølgning, hvor der skal hentes 2,200 mio. kr. allerede fra 2019.

Af teksten til spareforslaget, sådan som det er vedtaget af byrådet, fremgår:
”Handlemulighederne omfatter blandt andet en skærpelse af både visitationen og opfølgningen i sagerne. For at sikre et ensartet 
serviceniveau for borgerne vil der være øget bevågenhed på den almindelige sagsopfølgning.
Der vil være skærpet fokus i visitationen og opfølgning blandt andet på arbejdslederevnen og den bevilgede støtte til natdæk-
ning. Derudover skal der fokuseres på en ændret tilgang i mødet med borgerne, således det bliver mere praktisk orienteret og 
med mulighed for at afprøve borgerens funktionsniveau, som det sker på ældreområdet.”

Formål
BPA dialoggruppen har til formål at sikre dialog og rådgivning om mulighederne for udmøntning af besparelsen herunder 
indfrielsen af de fokuspunkter, der er vedtaget af byrådet.

Opgaven
Præmissen for opgaven er, at besparelsen er vedtaget af byrådet. Opgaven herefter er, at drøfte på hvilken måde og med 
hvilke indsatser det, med en reduceret økonomisk ramme, kan lykkes af sikre et mere ensartet serviceniveau, skærpe fokus 
på visitation og sagsopfølgningen i forhold til arbejdslederevnen og skabe en ændret praksis i forhold til afprøvning af 
borgerens funktionsniveau.

Resultat
Forventningen er, at BPA dialoggruppen gennem en åben og fri dialog kan udvikle gode løsninger i forhold til området og 
den opgave, der er er stillet.

Organisation
Gruppen ledes af centerchef Tina Fendinge. Gruppens arbejde afrapporteres til driftschef for Voksenhandicap, Kirsten 
Bundgaard samt styregruppen for Voksenhandicap Gentænkt.

Centerchef Tina Fendinge (Rådgivning og Visitationscenter, Voksenhandicap, Aarhus Kommune) indbyder til dialogmøde 
vedr. udmøntning af besparelsen herunder indfrielsen af de fokuspunkter, der er vedtaget af byrådet i forhold til BPA-områ-
det. Indbudte er 1 fra Handicaprådet, 1 fra Ungenetværket og 1-2 fra Brugerklubben. Der er planlagt tre møder i år, (første 
møde den 27. november).

Stemnings-
billede fra årets 

general-
forsamling 

på 
Handi-K@ 

i Viby
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Letbanen og tilgængeligheden(suk!)
Sidst i august åbnede Letbanen 

strækningen Aarhus – Odder med 
stop i bl. a. Tranbjerg. Her bor jeg 
og jeg havde virkelig glædet mig 
til denne begivenhed, der jo mil-
dest talt havde ladet vente længe 
på sig. 

Allerede dagen efter åbningen 
var jeg klar på Tranbjerg Station 
med billet og forventning om en 
ukompliceret tur med Letbanen.

En rimelig forventning vil jeg 
hævde, eftersom Aarhus Letbane 
havde meldt ud, at her blev der 
tale om togvogne og adgangsfor-
hold for alle: ”Kom bare ombord, 
handicappede, kørestolsbrugere, 
dårligt gående, blinde, barnevog-
ne. Toget er for alle.”

Stor var min skuffelse, da letba-
netoget trillede ind på stationen 
og jeg kunne konstatere et gab 
(”Dødens gab”) mellem togvogn 
og perron på ca. 20 cm., hvor man 
kiggede direkte ned på skærverne 
og hurtigt kunne konstatere, at 
forsøg på ombordstigning ville 
medføre, at kørestolens forhjul 
ville havne i ”revnen” med ubeha-
gelige konsekvenser for mig. 

Der blev ingen tur med Letbanen 
den dag, og det er der for øvrigt 
heller ikke blevet endnu.

Jeg tog kontakt til en journalist 
på Stiften, der hurtigt fik beskre-
vet situationen i avisen. Samtidig 
besøgte han flere andre stationer 
og fandt ud af, at problemet er det 
samme på flere andre stationer, og 
at det også bliver sådan på flere 
stationer på strækningen til Gre-
naa, når den engang åbnes.

Aarhus Letbane oplyste før åb-
ningen, at afstanden mellem tog 
og perron var besluttet til at blive 
max. 5 cm. 

Perfekt, men hvorfor blev det så 
ikke sådan?

Aarhus Sporveje har mange 
mærkelige forklaringer på fadæ-
sen.

De påstår, at banen visse steder 
krummer for meget, så toget ville 
skrabe mod perronen, hvis man 
påmonterede et ”bræt” til at dæk-
ke revnen. Jeg skal hilse og sige, at 
på Tranbjerg Station ville proble-
met kunne løses meget enkelt og 
toget ville fint kunne passere uden 
skrammer. Der behøves kun gode 
adgangsforhold ved en dør og det 
vil bare kræve montering af et stål 
– eller betontrin på et par meters 
længde. Billigt ville det formo-
dentlig også være.

Lige så mærkelig er Aarhus Let-
banes forslag til løsninger. F.eks. 
vil der blive monteret gummilister 
på togene. De er dog kun på 5 cm., 
så der er stadig 15 cm. tilbage, og 
så er vi lige vidt.

Så foreslås der løse ramper, tog-
føreren kan komme ud og hjælpe, 
og det mest fjollede forslag er, at 
man kan rekvirere en vogn og 
blive kørt til en station med fuld 
tilgængelighed!

Jeg har læst i Stiften, at et par 
politikere har interesseret sig for 
sagen og undret sig over proble-
matikken. Ligeledes har borgme-
steren i Odder ytret ønske om at 
gøre noget ved det, så måske er 
der udsigt til, at det bliver ordnet.

Men hvorfor skal det være så-
dan?

Hvorfor bliver tingene ikke bare 
planlagt ordentligt og lavet rigtigt 
fra starten? Det er faktisk som re-
gel billigere og smartere. I stedet 
glemmer man tilgængeligheden

igen og igen med hovsaløsnin-
ger og klumpede installationer til 
følge.

Jeg er sikker på, at alle dette 
blads læsere har oplevet noget til-
svarende. 

Og selvom det er blevet bedre, 
for det er det vel trods alt? - så 
oplevede nogle her i sommer det 
samme, nemlig utilstrækkelige 
adgangsforhold på det nye bade-
anlæg på havnen.

I Aarhus har vi to store bio- 
grafhuse med 10 – 11 biografsale i 
hver. Alligevel oplever jeg, næsten 
hver gang, jeg skal i biffen, at jeg 
må vælge sal frem for film fordi en 
del af salene ikke er tilgængelige 
for kørestole, med mindre man 
vil sidde foran første række, hvor 
man ikke kan se en skid, og man 
løber risikoen for hold i nakken.

Så blev der også plads til dette lille 
hjertesuk og så er ovenstående end-
da for intet at regne overfor Aarhus 
Kommunes nyeste besparelser, hvor 
vi mister vores blad, vi mister vores 
arbejdsmiljøgruppe, vi mister det 
meste af BPA Aarhus i Sonnesgade 
og vi er truet på vores BPA-ordnin-
ger.

ALICE CARLSEN

Citat: 

”Vi er meget tilfredse med det 
endelige resultat af et samarbej-
de, der har fungeret upåklageligt. 
Jeg synes, at Letbanen er kom-
met frem til en rigtig god løsning, 
og jeg kan se, at de har lyttet til 
mange af vores anbefalinger. Ek-
sempelvis er afstanden mellem 
dørene og perronen så lille, at 
man nemt kan køre en kørestol 
ind i toget”.

(Fra Letbanens hjemmeside)
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Nyt fra websitet BPA arbejdsgiver
BPA-arbejdsgiver.dk er glade for at kunne meddele, at rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver.dk 

fortsat kan yde gratis rådgivning og vejledning i 2019 på samme vilkår som hidtil.

Hos BPA-arbejdsgiver.dk lægger vi stor vægt på at være tilgængelige. Har du spørgsmål, brug for råd 
og vejledning eller sparring kan du ringe eller skrive til os.

På BPA-arbejdsgiver.dk finder du en kontaktformular, hvor du kan skrive dine spørgsmål direkte 
til os. Du kan også sende en E-mail direkte til os på kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk eller ringe til os på 
telefon 3355 7730.

Ansættelseskontrakter

Som arbejdsgiver har du altid pligt til at sørge for, at ansættelseskontrakter opfylder kravene i An-
sættelsesbevisloven. Loven, der ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for lønmodtageren, gælder for 
alle lønmodtagere uanset alder, ansættelsesform, titel, funktion og organisationsforhold, hvis ansæt-
telsesforholdet varer længere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 
8 timer.

På BPA-arbejdsgiver.dk kan du finde vores skabelon til et ansættelsesbevis med tilhørende vejled-
ning. 

Ny vejledning om databeskyttelse og ansættelsesforhold

Læs vejledningen her
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Ligestilling er en (menneske)ret
Alt for mange beretninger om alt 

for stramme visitationer til handi-
caphjælp (BPA), har givet grund til 
særdeles dybe panderynker. BPA-
ordningen er for mig at se indbe-
grebet af ligestilling for mennesker 
med et fysisk handicap, som for-
udsætter hjælp til en normal hver-
dag. Jeg er derfor stærkt bekymret 
over kommunale stramninger og 
besparelser, som efterlader nogle 
mennesker i en håbløs situation.

Jeg har i den senere tid mødt fle-
re borgere med handicap, som har 
fået store problemer med at passe 
deres arbejde, fordi hjælpen enten 
er beskåret eller slet ikke bevilli-
get. Jeg har mødt ægtefæller, som 
overvejer skilsmisse, fordi den 
manglende hjælp tærer på en rask 
ægtefælles kræfter og er med til at 
isolere borgeren med handicap.

Samtidig oplever forældre til 
svært fysisk og psykisk handi-
cappede børn, at overgangen til 
voksen, når barnet fylder 18 år, 
er fyldt med utryghed for fremti-
den. Forældrene står ofte med det 
svære valg, at de selv skal overtage 
hele indsatsen, eller acceptere at 
barnet skal flytte på institution.

Begge dele har jeg bedt social-
ministeren om at forholde sig 
til. Desværre er der intet der ty-
der på, at ministeren af sig selv 
tager initiativ til at løse de al-
vorlige problemer. Jeg kommer 
derfor i den kommende tid til 
at tage alle muligheder for drøf-
telse af nedskæringerne i brug.

Det er i den grad et paradoks, at 
beskæftigelsesministeren i årets 
satspuljeaftale, netop har fokuse-
ret maksimalt på, at borgere med 
handicap skal sikres ligestilling 
på arbejdsmarkedet, alt imens at 
kommuner skærer på den nød-
vendige hjælp. Derfor har jeg også 
bedt beskæftigelsesministeren  

Kirsten 
Normann
Andersen

Sundheds- 
og 

handicap-
ordfører 

for 
SF

om at  forholde   sig  til netop det 
dilemma. 

Men det er selvfølgelig ikke nok 
at mene noget. Vi skal også selv 
have konkrete bud på løsninger. 

Inden vi ser os om, udskri-
ver statsministeren valg, og hvis 
vælgerne vil det samme som jeg 
gerne vil, så giver det også nye 
muligheder for at sætte handi-
caphjælp øverst på dagsordenen. 

Systemet vil gøre gældende, 
at hvis lovgivningen giver bor-
gere med handicap et retsmæs-
sigt krav på handicaphjælp, så vil 
kommunerne kræve sig betalt, og 
deres påstand er, at det er dyrt. 

Jeg mener, at det er for dyrt at 
lade være. En borger med handi-
cap med behov for hjælp, har jo 
under alle omstændigheder krav 
på hjælp. Jeg vil gøre gældende, 
at det er en myte, at det kan være 
væsentligt billigere, at lade den 
kommunale hjemmepleje over-
tage opgaverne. Det er – set med 
mine øjne – en ren beregnings-
teknisk foranstaltning, som bety-
der, at på papiret kan det mulig-
vis være rigtigt – men i praksis 
er effekten af handicaphjælp stor.

Til gengæld har jeg altså også 
et godt øje til nogle af de private 
aktører, som for nogle BPA bru-
gere overtager arbejdsgiveran-
svaret. Der mangler slet og ret 
gennemskuelighed i forhold til 
fortjenesten. Vi oplevede det for 
år tilbage, at Operation X afslø-
rede, hvordan Handihelp scorede 
kassen på ordningen. Og jeg har 
selv for nyligt oplevet på nært 
hold, hvordan et privat hjemme-
hjælpsfirma søgte BPA-ordninger 
til svækkede ældre borgere, som 
ikke var i nærheden af at magte 
det arbejdsgiver / arbejdslederan-
svar, som følger med ordningen. 

Det betyder ikke, at der ikke 
er reelle virksomheder i bran-
chen. Men det er et faktum, at 
der skal en slags fortjeneste til, 
hvis branchen skal være interes-
sant for private virksomheder. 

Mens private virksomheder 
har overtaget ansvaret på vegne 
af flere BPA brugere, så har flere 
kommuner også fraskrevet sig 
ansvar. Det gælder også i Aar-
hus, hvor kommunen skærer på 
den vigtige arbejdsmiljøindsats, 
som mange BPA brugere har nydt 
godt af i rollen som arbejdsgi-
vere. Men også nødvendig kom-
munal ledelsesmæssig support 
giver mening, tryghed og sikker-
hed for den enkelte BPA bruger.

Jeg tænker generelt, at vi på 
en række velfærdsområder skal 
gentænke markedsvilkårene. 

I SF arbejder vi derfor også 
med et forslag om at gøre en 
række velfærdsområder til non-
profit områder – ganske enkelt 
ud fra devisen, at pengene først 
skal bruges på det, som de er be-
regnet til – nemlig tilstrækkelig 
hjælp til et liv på egne betingelser.

Har du særlige emner, som 
du mener skal indgå i mit vi-
dere arbejde med at styrke BPA-
ordningen, så er du velkom-
men til at give dit besyv med. 

Ligestilling for mennesker 
med handicap står højt på min 
ønskeliste – og jeg håber på 
godt nyt på den front i 2019. 

En glædelig jul og et godt nytår 
til jer alle.
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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 2018

 
BPA Aarhus har åbent for akut vikarformidling mandag til fredag fra

kl. 8.00 - 10.00 på 29 20 88 33  

Vi gør opmærksom på muligheden for at få sendt vores vikarliste via E-mail, så du 
om nødvendigt selv kan skaffe en vikar. 

Husk at holde dig orienteret om åbningstider og andet på vores hjemmeside: 
bpa.aarhus.dk
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Redaktionsudvalg
 Lars P. Jacobsen
Sonnesgade 14, 1. -12
8000  Aarhus C
Tlf. 2084 0752
lpj@stofanet.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 til fredag    kl. 08.00 - 15.00  
Torsdag      kl. 10.00 - 16.00 
Fredag      kl. 10.00 - 14.00 

Telefonvagt alle dage     kl. 08.00 - 10.00 
 
 
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

E-mail: bpa@msb.aarhus.dk 
Hjemmeside: bpa.aarhus.dk

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:
Tor Martin Mandrup-Møller
Kriegersvej 19, 2. sal, lejl. 1
8000 Aarhus C
Tlf. 2193 6444
tor.martin68@gmail.com
   

Brugerklubbens bestyrelse (valgt nov. 2018, ej ny-konstitueret)

Kontakt:
Center for Hjælpeordninger 

Telefon: 8713 4060  
E-mail: bpa@msb.aarhus.dk 

NB! Ikke til personoplysninger. Ved person- 
oplysninger kan du bruge genvejen til sikker post 

på vores hjemmeside.

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

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