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I aften holder vi klubbens 12. generalforsamling!
Sidste år ved denne tid var vi optaget af den store usikkerhed som BPA‐ordningerne og vores ar‐
bejdspladser stod overfor. Der var stillet to forslag om lovændringer i BPA. Et omhandlede respira‐
torbrugere og samspillet mellem BPA og sundhedsloven, et andet omhandlede fælles takster og
tilsyn.
Vi og de andre klubber – Brugerklubben i Aarhus og Bruger & Hjælper Gruppen i midt‐ og sydjyl‐
land ‐ var meget bekymrede for BPA‐lovforslaget. Vi kunne se, at det ville medføre en lønnedgang
for hjælpere i en række kommuner. Vi indsendte et fælles høringssvar og mange af vores medlem‐
mer, både brugere og hjælpere, skrev også til socialministeren. Resultatet blev, at lovforslaget blev
trukket tilbage.
Det andet lovforslag, det der vedrører respiratorbrugere, blev først vedtaget nu i år. Det har be‐
tydning for respiratorbrugere der blev tvunget ind i udbudsordninger og dermed frataget mulighe‐
den for selv at vælge, hvem der skulle varetage deres arbejdsgiveransvar. Fra den 1. juli i år kan
respiratorbrugere med BPA ikke længere påtvinges en leverandør valgt af region eller kommune.
Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med de andre klubber. Vi udveksler løbende erfaringer og
synspunkter. For en måned siden indsendte vi et fælles høringssvar vedr. en ændring af Servicelo‐
ven, der ville fratage nogle af os helt basal retssikkerhed – retten til indflydelse på de handicap‐
kompenserende ydelser vi modtager og adgangen til anke. Dette lovforslag blev også trukket til‐
bage.
Det er fortsat en udfordring, at en del kommuner udmåler tilskud til BPA meget stramt og vi ser
stadig nye overraskende sparestrategier i BPA baseret på kreative lovfortolkninger. For nylig så vi
f.eks. at Brønderslev Kommune vil spare omkostningen til hjælperløn når brugeren er indlagt.
Brugernes behov for rummelige udmålinger, så en selvstændig og fleksibel tilværelse er mulig, og
hjælpernes behov for fair løn‐ og ansættelsesvilkår, står fortsat i skarp kontrast til kommunernes
ønske om besparelser på handicapområdet.

Vi brugere og hjælpere skal fortsat passe på, at politikerne ikke løber med vores BPA og vores ar‐
bejdspladser. Vi skal holde sammen og blive ved med at forklare politikerne ‐ også dem i handicap‐
organisationerne og fagforeningerne – at BPA er noget særligt. Det er en ordning der ikke kan
sidestilles med noget andet, og arbejdspladser der ikke kan sammenlignes andre jobs. Hvis vores
unikke BPA og arbejdspladser skal kunne bestå, behøver vi særlige rammer. Det har vi haft i snart
siden 70’erne og vi behøver det fortsat, hvis vores ”socialpolitikkens kronjuvel” skal kunne bestå.

I medlemmer skal vide, at I har en aktiv og arbejdsom bestyrelse. En del af os har i sagens natur
nogle helbredsmæssige udfordringer og forfald er uundgåelige. I år har jeg desværre bidraget på
den vis i lange perioder. Heldigvis har vi en god bestyrelse, der ikke lader sig stoppe af en formand
der skranter.
Vi har holdt månedlige bestyrelsesmøder og har mellem møderne afklaret forhåndenværende op‐
gaver via e‐mail og telefon. Herudover har vi haft udvalg, der har arbejdet sideløbende.
Bestyrelsesrepræsentanter har deltaget i flere møder med Brugerklubben i Aarhus og Bruger &
Hjælper Gruppen i midt og sydjylland.
Vi har udsendt 4 nyhedsbreve. Hjemmesiden er holdt opdateret og vi har haft tiltagende aktivitet i
klubbens facebook‐gruppe.
Vi har haft en række medlemsarrangementer:









Generalforsamling
Besøg på Center for Velfærdsteknologi
Besøg af Brugerklubben i Aarhus og Center for Hjælpeordninger
Orienteringsmøde om den nye BPA‐lov (L‐147)
Jubilæumsfest med festmiddag og levende musik
Klubaften med film og hygge
Besøg af firmaet Bjørn Nielsen og et udvalg af deres hverdagshjælpemidler
Julefrokost med musikalsk stand‐up

En væsentlig del af vores tid går fortsat med vejledning af jer medlemmer. Vi får telefoniske hen‐
vendelser og henvendelser vi e‐mail og facebook. Vi yder hjælp til selvhjælp og i særlige situatio‐
ner tilbyder vi bisidderhjælp. Juridiske spørgsmål henviser vi til BPA‐arbejdsgiver og fagforeninger.
I hvert enkelt tilfælde gør vi vores bedste, for at hjælpe medlemmet videre.
Klubben har fortsat en overvægt af medlemmer med relation til Aalborg Kommune. Vi bistår med
hjælp i forhold til alle nordjyske kommuner, når medlemmer har behov for det, og vi gør hvad vi
kan, for aktivt at følge udviklingen i hele regionen.
Traditionen tro vil jeg runde af med bestyrelsens bud på det kommende års fokusområder:
En af de konkrete opgaver vi tog hul på forrige år og fortsat tumler med, er mulige løsninger på vi‐
karproblematikken. Selv om vi fortsat har et arbejdsmarked med ledige, er det en udfordring at
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rekruttere hjælpere og især til de løse og akutte vagter. Tidligere kunne vi trække på studerende,
men tiderne skifter og de mødes af stigende krav på deres studier. Kommunerne er som absolut
hovedregel ikke indstillet på, at vikardækning må medføre en meromkostning og det vanskeliggør
af gode grunde situationen. Endnu er vores bedste bud de uformelle løsninger, i form af netværk
og lokale afløserlister.
Ellers er vores mål nærmest de sædvanlige ‐ vi vil fortsat arbejde for kurser og arrangementer med
relevant indhold. Desuden vil vi holde dialogen og samarbejdet med de andre klubber varm. Og vil
naturligvis fortsat gøre hvad vi kan, for at påvirke de politiske beslutninger der vedrører os i BPA.
Fra april måned skal vi have nye rammer, for stedet her (Kærby Hvilehjem) lukker. Det bliver ve‐
modigt, for i de forgangne 10 år har vi stort set afholdt alle arrangementer her. Aktivitetsudvalget
har fundet et godt alternativ til os på Omegavej i Aalborg. Jan Krogh Sørensen og jeg var derude i
januar og talte med lederen, og vi føler os meget velkomne som nye brugere af huset.
Til slut vil jeg sige jer medlemmer tak, for jeres opbakning til klubbens arbejde. Jeg vil også sige tak
til bestyrelsen. Vi har haft et godt samarbejde, med plads til både arbejde, grin og hygge. Sidst,
men ikke mindst ‐ tak til jer, der igen og igen giver en hånd til arrangementerne ‐ flytter borde, va‐
sker op, laver kaffe, anretter mad osv. Alle bidrag til klubbens arbejde er værdsatte og gør en for‐
skel!
Lotte Mørkhøj
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