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Kære medlem
I skrivende stund nærmer vi os 2014. Et årsskifte varsler altid noget nyt, men med
de kommende lovændringer i BPA, bliver 2014 sandsynligvis endnu et af de markante BPA-år.
Vi kan kun håbe, at lovændringen fører til den tryghed, afklaring og afbureaukratisering, vi så hårdt har brug for i BPA. Lovforslagets nye tiltag med pligt til brugeruddannelse og et formaliseret tilsyn af leverandører kan være udmærkede, men
kan også ende ud i nyt endeløst bureaukrati og meromkostninger der ikke kommer
BPA – brugere og hjælpere - til gavn.
2014 er også året hvor klubben har 10 års fødselsdag. Det skal naturligvis markeres
og bestyrelsen har planer om en lille festlighed i forsommeren.
Det blev i øvrigt mødt med stor skepsis, da de 23 fremmødte brugere og hjælpere
afholdt den stiftende generalforsamling i januar 2004. Det mest kritiserede var, at
vi stiftede en forening for både brugere og hjælpere. Kritikerne mente blandt andet, at brugere og hjælpere ville blive uvenner, at hjælpere ville tage ”magten” og
man var bange for bagtaleri og sladder. Heldigvis tog skeptikerne fejl!
Det er sagt før, men jeg vil gerne gentage det her – fællesskabet gør os stærke!
Med ønsker om et godt nytår
Lotte Mørkhøj, formand

Husk at betale kontingent for 2014
Det er en stor hjælp, hvis du betaler dit medlemskontingent inden generalforsamlingen, så vi ikke skal bruge tid og kræfter på påmindelser. Info om
betalingen er vedlagt dette nyhedsbrev.
Kender du en virksomhed der vil støtte klubbens arbejde? Så fortæl dem
om firma-støttemedlemskabet til 1200 kr. om året.
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Ny BPA lovgivning sendt i høring
Det længe ventede BPA-lovforslag blev sendt i høring lige før jul. Høring betyder,
at organisationer og andre som loven har betydning for, kan kommentere forslaget.
Der indgår følgende elementer i det fremlagte forslag:
• Brugere (og nærtstående) med arbejdsgiver- og arbejdslederansvar skal gennemføre et kursus med en afsluttende vurdering af deres egnethed. Kurset skal
supplere kommunens vurdering af egnetheden som BPA arbejdsgiver/leder.
• Takstsystem – til udmåling af det økonomiske tilskud i BPA.
• Godkendelsesordning – private virksomheder og foreninger der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner skal godkendes af socialtilsynet.
• Det forudbetalte løntilskud ændres til bagudbetaling for virksomheder og foreninger, men ikke for den enkelte borger.
• Nærtstående der fungerer som arbejdsgiver/leder (§ 95 stk. 3) og samtidig er
ansat som hjælper, må maksimalt have 37 timer om ugen som hjælper.
Den nye lovgivning forventes at træde i kraft d. 1/7 2014.
Klubben har aftalt et møde med vores søsterklubber i Aarhus og Vejle, hvor vi vil
udarbejde et fælles høringssvar. Høringen løber frem til d. 20. januar 2014.
Se hele forslaget her: <http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17463> og i
klubbens FB-gruppe: <https://www.facebook.com/groups/kbh.nordjylland/>.
Vores høringssvar vil kunne læses på hjemmesiden og i FB-gruppen sidst i januar.

Besøget hos Vela
Den 14/10 2013 var vi på virksomhedsbesøg hos Vela i Skalborg. Det blev en
spændende aften, hvor vi blev vist rundt på hele virksomheden, og også fik et
indblik i produktion af kørestole og arbejdsstole, samt mulighed for at udveksle
erfaringer og høre hvilke udfordringer producenterne har med hensyn til samarbejdet med kommuner og brugere.
Arrangementet begyndte med at vores vært salgschef Rene B. Jørgensen bød alle
velkommen og inviterede på en sandwich i kantinen. Ud over den gode mad, fik vi
også fortalt Velas historie – fra nystartet virksomhed, til det noget større foreta-

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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gende, det er i dag, hvor man producerer el-kørestole og arbejdsstole til handicappede, og ikke mindst arbejdsstole til kontorer og medicinalindustrien.
Herefter fulgte selve rundvisningen. Vi så hvordan kørestole bliver samlet og tilpasset den enkelte bruger, og værkstedet, hvor stole repareres og serviceres, og vi
kom forbi polstringsafdelingen, hvor sæder og ryglæn kan fremstilles efter den
enkeltes behov. Vi så også en helt ny slags stol, som endnu ikke er i produktion,
men ser rigtig spændende ud. Rundvisningen endte i Velas showroom, hvor vi fik
præsenteret Velas nyeste el-kørestol, og et par af de lidt ældre modeller.
Det hele skulle lige tage et par timer, men det varede næsten det dobbelte, for der
var hele tiden lige noget at spørge om eller kikke på. Sidst på aftenen måtte vi
derfor skynde os retur til kantinen, for at få et kop kaffe og en rigtig god kage.
En stor tak til Vela og specielt Rene, for et super godt arrangement. Til slut blev vi
faktisk inviteret til at komme og afprøve Velas testbane for el-kørestole, når den
en gang bliver helt færdig – Det er vi en del der ser frem til 

Generalforsamling 2014
Mandag den 17. februar
Kærby Hvilehjem, Ny Kærvej 16 (indgang fra Asylvej) 9000 Aalborg.
Program:
Kl. 18.00 til 18.30, ankomst, deltagerregistrering mv.
Kl. 18.30 til 19.00, spisning
Kl. 19.15 til ca. 21.00, generalforsamling
Kl. ca. 21.00 til 21.30, kaffe
Dagsorden iht. vores vedtægter
Følgende er på valg:
• Jan Pedersen, kasserer (modtager genvalg)
• Ina Nygaard, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
• Bodil Hovmark, suppleant (modtager genvalg)
• Bjarne Nygaard, suppleant (modtager genvalg)
• Jesper Lund, suppleant
Husk tilmelding til mad senest d. 8. februar:
tilmelding@kbh-nord.dk eller. tlf.: 4081 5645 / 2946 8840

v/
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Lovpligtige lifteftersyn og BPA
Klubben får med jævne mellemrum spørgsmål i relation til lovpligtige eftersyn af
lifte, både personlifte i hjemmet og billifte.
Loftlifte
En loftlift i hjemmet bevilges efter Serviceloven § 116 stk. 1 (boligindretning). Det
er lovpligtigt, at have årligt eftersyn af liften. Ansvaret for eftersynet tilfalder den
der er ansvarlig for arbejdsmiljøet. Hvis det er kommunens personale der anvender liften, er kommunen ansvarlig for eftersynet og betalingen herfor. Når en personlig hjælper i BPA anvender loftliften, er borger selv ansvarlig for arbejdsmiljøet
og dermed også for eftersynet og betalingen.
Omkostningen til eftersyn kan ifølge vejledningen om hjælpemidler, boligindretning m.v. (under § 116 stk. 1) dækkes via merudgift-reglerne i Servicelovens §§ 41
og 100.
Klubben har rådført sig med Aalborg Kommune
vedr. liftproblemstillingen. Ifølge myndighedschef Ove G. Jensen skal det fremgå af liftbevillingen, hvem der skal betale de lovpligtige eftersyn. I forbindelse med vores spørgsmål er
Aalborg Kommune blevet opmærksom på, at
ikke alle liftbevillinger er korrekte.
Du bør kontakte din kommune, hvis du ikke har modtaget en bevilling, eller den
ikke indeholder korrekte oplysninger om eftersyn og betalingen herfor. Leverandøren af liften kan udføre eftersynet.
Lift på handicapbiler
Om eftersyn på billiften også er lovpligtigt, når vi har hjælpere, søger vi svar på hos
Arbejdstilsynet. Der er en undtagelsesbestemmelse i reglerne: ”Undtaget fra bekendtgørelsen er: hejseredskaber og spil til brug for bevægelseshæmmede personer”, men vi har fået oplyst, at undtagelsen kun gælder når bruger selv kører og
betjener bilen, og ikke når bilen er en arbejdsplads for hjælpere.
Umiddelbart giver denne fortolkning mening, men vi arbejder på at få den bekræftet hos Arbejdstilsynet. Hvis det er tilfældet, skal omkostningen til eftersynet dækkes som en merudgift.

v/
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Politisk enighed om respiratorbrug og BPA
Muskelsvindfonden kunne d. 21. december fortælle, at der endelig, med 1 ½ års
forsinkelse, er opnået politisk enighed om respiratorbrug og BPA.
Som vi tidligere har fortalt, opstod der problemer i Region Hovedstaden, fordi de
efter lovændringen fra hjælpeordning til BPA fandt på at sende alle respiratorordningerne i udbud.
Konsekvensen blev, at de berørte brugere blev frataget retten til selv at vælge
leverandør eller være arbejdsgiver, og i nogle tilfælde måtte have to hjælpere på
vagt side om side – en til overvågningsopgaven og en til de BPA-relaterede opgaver. Mere nørdet fortalt stod striden om afgrænsningen mellem sundhedsloven og
BPA / Serviceloven.
Mange respiratorbrugere har af gode grunde været nervøse, om Region Hovedstadens praksis skulle sprede sig ud i landet. Herunder om en eventuel ny lovgivning kunne løse problemet.
Der vil blive fremsat et lovforslag i marts 2014, men her er et par citater fra aftaleteksten:
”Ordførerne er enige om, at udgangspunktet for den nye model er, at hjælpen skal tilrettelægges, så borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og
samtidig modtager behandling af høj kvalitet. Samtidig skal den nye model
også understøtte, at kommunerne og regionernes administration af de fælles
ordninger forenkles og samlet set mindskes.”
”Borgere med både BPA og respirationshjælp får som minimum ret til at
vælge at overdrage arbejdsgiveropgaven til en virksomhed eller forening, der
er godkendt som BPA-leverandør. Kommunerne og regionen kan aftale, at
borgeren også får ret til selv at være arbejdsgiver eller til at overdrage arbejdsgiveropgaven til en nærtstående, så de eksisterende velfungerende
ordninger kan fortsætte uændret i forhold til borgerne.”

Særligt interesserede anbefales at læse Muskelsvindfondens artikel på:
<tinyurl.com/respirator-BPA>. Artiklen kan også læses i klubbens FB-gruppe:
<https://www.facebook.com/groups/kbh.nordjylland/>

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Julefrokost – en ny tradition i klubben?
Det var en spændt bestyrelse der udsendte indbydelsen til julefrokost – for ville
der overhovedet være interesse for den type arrangement? Det var der!
Det blev en velbesøgt og super hyggelig aften, med dejlig traditionel julemad,
risalamande med mandelgaver, samt veloplagt mini stand-up ved Johnny Sort
Jensen der trods kun en arm er elite billardspiller. Johnny leverede stof til eftertanke, og vi lo så tårerne løb.

Aktivitetskalender 2014
Aktivitetsudvalget har spændende planer for 2014, men datoer mv. er først
klar efter generalforsamlingen.
Vi kan dog afsløre så meget, at der blandt andet kommer et besøg på Center for Velfærdsteknologi i Aalborg, et besøg fra Brugerklubben og Center
for Hjælpeordninger i Aarhus, noget jubilæumsfestivitas og julefrokost mv.
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