Århus, den 20. maj 2010

Beretning til generalforsamling i ABA-foreningen den 5. juni 2010.

Indledning
På vegne af ABA-foreningens bestyrelse fremlægger jeg – for sidste gang – hermed årsberetningen
for foreningens virke som pårørende- og interesseorganisation i henhold til de gældende vedtægter.

ABA – overordnet status i Danmark
Det seneste år har vist en udvikling i retning af, at hjemmetræningsloven er blevet ”hovedvejen” for
nye ABA-projekter. Der kom hul på bylden med de første bevillinger, der kort efter blev efterfulgt
af flere, og siden er nået ud til både nye og gamle ”ABA-kommuner”. Selv om hjemmetræning
betyder, at I forældre er ”primus motorer”, hvilket er meget krævende i forhold til en i forvejen
ekstra krævende familiesituation, så må det siges at være en udvikling med muligheder for
yderligere udbredelse af ABA i Danmark på længere sigt.
En anden trend er, at 2010 er (endnu) et skelsættende evalueringsår. Både i Århus og på
Vestsjælland tælles der på knapper og vejes/måles kvalitet og kvantitet for ABA-projekternes
fremtid i kommunerne. Resultaterne imødeses med meget stor spænding både af os involverede
familier og af hele ABA-foreningen og også i andre kommuner.
Jeg har derfor valgt lægge hovedvægten i min formandsberetning på at omtale, hvordan situationen
p.t. er vore kerneområder for den praktiske udførelse af ABA; hjemmetræning og Århus-projektets
fremtid.
Handicappolitisk er Danmarkskortet i vidt omfang helt uændret i forhold til mine sidste 2
årsberetninger: Tiderne er blevet endnu sværere – ikke mindst pga. konvergenskriterier og
skattestop samtidig med udgiftsstigningerne i kommunerne fortsætter.
Internt i vores forening har det været et stille år. For stille. Jeg tolker det som en direkte refleks af,
at bestyrelsesmedlemmerne har måttet kæmpe hårdt på de interne linjer for at få hverdagen til at
hænge sammen. Min opfordring som afgående formand skal være, at vi alle erindrer, at sammen
står vi stærkere, og det kræver en stærk og aktiv bestyrelse. Om man er erfaren eller relativ ny –
hvis man har erfaring med bestyrelsesarbejde eller er blevet dreven med ABA-træning; ja, så skal I
vide, at ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer holder evigt. Der skal frisk blod til – af
mange årsager.
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ABA-foreningen
Medlemmer
ABA-foreningen er d.d. på 193 medlemmer (forældre), som fordeler sig således (maj 2009 i
parentes):

Medlemmer af ABA-foreningen, maj 2010 (i parentes hhv. 2009 og 2008):
København
Frederiksberg

23 (44-40)
7 (8-8)

Region Hovedstaden i øvrigt

47 (19-19)

Sjælland i øvrigt

32 (uændret siden 2008)

Region Midtjylland

49 (36-32)

Region Syddanmark (Fyn, Sønderjylland og øerne): 29
(kun optalt siden 2009 og p.t. med Fyn 17 og Sydjylland 12 – en stigning på 2)
Resten af Jylland

3 (p.t. i Nordjylland)

Udlandet

3 (1-2)

I alt

193 (176-165)

Medlemstallet er således steget pænt i år.

Bestyrelse
Bestyrelsen har i lighed med de seneste år bestået af 9 medlemmer:
Jan Østergaard (fmd. – Århus Kommune), Peter Westh (næstfmd. - København Kommune), MaiBritt Syberg (kasserer – Esbjerg Kommune), Helle Saager (sekretær – Odense Kommune), Lone
Vilstrup (Region Hovedstaden - Lyngby), Lise Bering Søby (Århus Kommune), Leif Bonderup
(Holbæk Kommune), Ida Danneskjold-Samsøe (Gentofte Kommune) og : Marianne Dirks
(Frederiksberg Kommune)

Som suppleanter har vi haft: Trine Thorhauge (Allerød Kommune), Anne Lindholt Ottosen (Århus
Kommune) og Lars Pedersen (Aalborg Kommune).
Bestyrelsen har igen i år nydt godt af en bred repræsentation geografisk, samtidig med at det internt
har været tydeligt, at der nu er en mere sammentømret bestyrelse. Men set i bakspejlet lagde vi alt
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for ambitiøst ud, idet vi fik nedfældet en række gode visioner og påbegyndte at arbejde med for
mange på en gang. Det var formentlig en medvirkende årsag til en lang stilstand i arbejdet, ligesom
flere af os, herunder formanden, undervejs har haft perioder med pauser i bestyrelsesarbejdet. Jeg
ved nu, at bestyrelsen i højere grad burde have prioriteret den daglige medlemspleje samtidig med
en mere begrænset tilgang til de nye udviklingsprojekter.
I en periode havde vi god gavn af Peter Saager; familie til Helle Saager og fortrolig med bogholderi
o.l., som ydede stor støtte til Mai-Britt som kasserer. Desværre valgte han at sige stop efter nogle
måneder, men bestyrelsen anser det for nødvendigt at få aflastet Mai-Britt fra denne del af hendes
enorme arbejdsradius.
Trods de lange pauser vil jeg endnu engang gerne takke alle Jer aktive i bestyrelsen, fordi det er Jer,
der har trukket et stort ansvar i ABA-foreningen i år.
Der er siden sidste generalforsamling i juni 2009 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har brugt mange
timer på at opstille visioner og identificere dels nødvendige dels ønskværdige fokusområder inden
for så forskellige emner som faglig kvalitet, dansk ABA-center med mere. De færdige produkter
forventer jeg kommer næste år, og så vil en eller 2 udvalgte fokusområder blive sendt ud til Jer og
gennemarbejdet.
Bestyrelsen skal igen i år henstille, at alle interesserede, der vil involvere sig i foreningens arbejde,
melder sig som kandidater til en bestyrelsespost.
Vi har i år både en formand, der går af og 3 bestyrelsesmedlemmer, der har ønsket at udtræde. En
bestyrelse er beslutningsdygtig med mindre end de nuværende 9 medlemmer, men det er meget
ønskværdigt at få så bred en bestyrelse som muligt.

Økonomi
Foreningens økonomiske status og resultat for 2009 fremgår af det regnskab, som udsendes sammen
med denne beretning.

Særlige aktiviteter og nøglebegivenheder
ABA-foreningen har lokalafdelinger i København, resten af Region Hovedstaden, Region
Vestsjælland, Region Østjylland og Region Syddanmark. I lighed med sidste år har jeg valgt ikke at
omtale hver lokalforening for sig. Her vil jeg i stedet henvise til vores lokale kontaktpersoner.

Fagligt landsmøde 2009
Landsmødet og generalforsamlingen afholdes fast den første weekend i juni måned. Det er stedet,
hvor både nye og ældre medlemmer mødes og udveksler erfaringer, knytter kontakter – og håb!
Takket være vores kasserer Mai-Britt Syberg og hendes utrættelige familie har det igennem mange
år kunnet lade sig gøre på hendes arbejdsplads udenfor Bramming.
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En anden spydspids i foreningen, Linda Andersen, har igen i år sammensat årets program, idet hun
sammen med Mai-Britt udgør vores programudvalg.

Kurser
- forældrekurset
Linda Andersen har også i det forgangne år stået for det tilbagevendende forældrekursus, som i år
netop er blevet afholdt i den første weekend i maj. Kurset henvender sig til nye medlemmer og har
det samme dobbelte hovedformål som landsmødet: Faglig viden om ABA og sociale kontakter på
tværs af vores medlemmer. I forhold til landsmødet er der mere tid til fordybelse, fordi
deltagerkredsen er mindre, og indlæggene er længere.
Kurset er tilbagevendende, og der opfordres til at følge med på ABAforeningens eller ABAforums
hjemmeside.

Hjemmetræning
Efter indførelsen af muligheden for at få offentligt betalt træning i hjemmet er der blevet godkendt
ca. 20 hjemmetræningsforløb baseret på ABA-metoden. Der er stadig stor usikkerhed i
kommunerne omkring, hvordan lovgivningen skal forvaltes, og der er store forskelle fra kommune
til kommune, hvordan de fortolker bestemmelserne. I de fleste tilfælde har sagsbehandlingstiden
været lang, men forældrene har oftest økonomisk fået, det de har søgt om, og i mange tilfælde med
tilbagevirkende kraft fra ansøgningstidspunktet. Næsten alle ABA-hjemmetræningsforløb er
tilrettelagt som kombinationstilbud, hvor barnet trænes deltids i hjemmet og deltids går i et
offentligt tilbud. Der har i mange tilfælde været problemer med at få børnehaver til at samordne
indsatsen, og i enkelte tilfælde har børnehaverne fra forvaltningen fået forbud imod at deltage i
supervision, betalt af en hjemmetræningsbevilling.
Der har i det seneste år været 3 ankesager, hvoraf indtil videre kun en er afgjort i Det Sociale Nævn.
Sagerne drejet sig om, at to kommuner ikke har villet anerkende den af forældrene valgte metode og
i stedet har henvist barnet til et eksisterende træningstilbud. Den sidste ankesag drejer sig om
omfanget af forældretræning i forhold til hjælperes træning.
Bestyrelsen vil følge klagesagerne nøje.

Slutevalueringen i Århus Kommune
I marts måned 2009 udgav Århus Kommune med nogen forsinkelse sin midtvejsevaluering om det
igangværende 4-årige ”forsøg”, der omfatter 8 børn i Århus Kommune. Selve evalueringens indhold
er udførligt omtalt i den årsberetningen fra 2009 og på www.abaforum.dk, hvorfra der også er link
til selve rapporten.
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Inden for en god måneds tid bliver slutevalueringen færdig, og den forventes offentliggjort i juli
måned. Den udføres af en ekstern evaluator – et konsulentfirma, og Århus Kommune har bevilget
ekstra midler til gennemførelsen. ABA-foreningen er repræsenteret i styregruppen ved
undertegnede, og der er generelt en meget fin kommunikation mellem lokalforening Østjylland og
Århus Kommune/evaluator, idet vi bliver hørt på flere måder og helt til målstregen.
Set fra min side ligner det en slutevaluering, der holdningsmæssigt vil være nøjagtig lige så positiv
overfor ABA-metoden som midtvejsevalueringen, og der vil blive udarbejdet en række forskellige
scenarier for et permanent ABA-tilbud i Århus Kommune. Det er planen, at forvaltningens forslag
med indstillingerne skal nå at komme med i de kommende budgetforhandlinger, der afsluttes i
august måned. Der har undervejs været gennemført forældreinterviews, ligesom alle interessenter
har haft lejlighed til at udtale sig. De implicerede har – så vidt jeg har hørt – alle udtalt sig mere
eller mindre positivt om de 4 år med ABA.
Århus Kommune valgte at høre en række eksterne aktører på et dialogmøde den 6. april, og her kom
det frem, at bl.a. landsforeningen stiller sig negativt overfor et fremtidigt ABA-tilbud. Navnlig på
grund af det nuværende projekts væsentlig højere udgiftsniveau. Kritikerne har en pointe, fordi vi
allerede under præsentationen af midtvejsevalueringen og på det første styregruppemøde har fået
klare tilkendegivelser om, at et fremtidigt permanent ABA-tilbud forudsætter en væsentlig
reduktion i styk-prisen pr. barn. Men det må aldrig betyde et kompromis med kvaliteten.
Lokalforeningen har senest udarbejdet et ideoplæg omkring den fremtidige økonomi, hvoraf
fremgår at det godt kan lade sig gøre at få et attraktivt tilbud, bla. fordi de nuværende projektbørn
vil kunne køre videre til nedsatte omkostninger, hvilket så kan give plads til flere børn i et intensivt
startforløb.
Den store hurdle henimod en byrådsbeslutning om permanentgørelse ligger dog efter min opfattelse
i den kommunalpolitiske virkelighed, som her i foråret er skyllet hen over Danmark. Vi har været
der før, men det synes som den er tungere end set meget længe. Også Århus Kommune lider af en
svær udfordring med at få budgettet til at hænge sammen, men omvendt er ABA-tilbuddet i den
sammenhæng et relativt beskedent millionprojekt. Spændende er det, bla. fordi strategien er at få
omkonverteret de nuværende hjemmetræningsforløb til egentlige projekter.

”De små sensationer”
Årets solstrålehistorie – set fra formandens stol – må blive antallet af hjemmetræningsfamilier. Det
har givet flere forældre i en bredere kreds i Danmark muligheden for at komme i gang med ABAbehandling. Ikke uden knaster men kursen synes at være lagt for de kommende år indtil
evalueringen i 2012.
I år skal der dog være 2 solstråler, og den anden synes jeg er holdningsskiftet i den
beslutningskraftige del af Århus Kommune. Der er en begyndende tendens til at man i kommunen
promoverer det snart afsluttede ABA-forsøg, når man på andre områder taler om integration i
normalmiljøet. Det er måske en sidegevinst, der kan vise sig at få ret afgørende betydning.

Helt afslutningsvis vil jeg takke af efter 3 år som formand for ABA-foreningen. Det har været
enormt berigende, lærerigt og til tider anstrengende. Men Trine og jeg er absolut blevet integreret i
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ABA-verdenen, og vi glædes ofte over at tænke på, hvor langt Gustav er kommet. Og hvor
berigende det er år efter år at kunne møde alle Jer på denne weekend for landsmødet. En helt særlig
tak skal dog lyde til Mai-Britt – vores helt igennem unikke og opofrende kasserer og ”mor”. Uden
hende intet landsmøde. Tak Mai-Britt for sparring og venskab. Du er helt uvurderlig for denne
forening. Desuden vil jeg rette en særlig tak til den forrige formand, Joi, og Linda, fordi I – efter
Jois fratræden for nu 3 år siden – absolut er ”still going strong”. Jeg tror man skal have været
formand for at vide, hvor sejt det er. Jeg håber jeg kan yde et bidrag til ABA´s fremme i fremtiden,
men i de kommende år vil jeg være mere tilbagetrukket - i første omgang som suppleant i
bestyrelsen. Så helt slipper I ikke..

Århus, den 20. maj 2010

Jan Østergaard, fmd.
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