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Den nye BPA lov

Jeg skriver til socialudvalget, da i er ved at behandle den nye BPA lov.
Jeg er Handicaphjælper, hvad jeg har været igennem 20 år hos den samme bruger, der har døgn dækning,
da han har muskelsvind og for ca. 5 år siden fik respirator.
Jeg syntes snart det er på tide at regeringen kikker på handicaphjælpernes løn og arbejdsvilkår. Jeg er helt
enige i, at det er verdens bedste ordning, men det gælder desværre kun for den handicappede. Det har i sin
tid, været meningen, at vi skulle være en sammenligenlig gruppe med en hjemmehjælper, men det jeg har
oplevet gennem årene, er at jeg de sidste 5 år har været opsagt 3 gange, efter kommunens ordre, til den
handicappede. Det har givet sig udkast i ringere løn og arbejdsvilkår. Jeg er ansat som ufaglært, hvad de
fleste kommuner bruger, da det er den billigste løsning til en løn på 116,41 kr. hvad er en slutløn. Der bliver
ikke taget hensyn til, at vi også igennem de sidste 5 år også har skulle løse opgave med respiration, ved at
give os et tillæg for det. Kommunen får så vidt jeg ved refunderet ca 50% fra regionen,( efter den
handicappede har fået respirator) til BPA ordningen, men der lander de så. Selv om det er
handicaphjælperen der udføre opgaven omkring respirationen.
Da hjælperordning i sin tid opstod, ved jeg godt at det var tiltænkt studerende, at tjene lidt ved, at tage
sådan job ved side af studiet. Men efterhånden er der mange brugere der har døgndækning og mange
gange 24 timers vagter, så derfor er der også mange der har det som deres hoved erhverv i dag, at være
handicaphjælper. Desværre er lønnen efterhånden så ringe, at det er svært for den handicappede, at
fastholde sit personale og finde afløsere, der er ikke mange der vil arbejde for den løn. Det medfører så
også tit og ofte, at man kan blive nød til at blive på arbejde, når der ikke kan findes en afløser ved
sygemeldinger osv.
Endelig kom der en overenskomst for handicaphjælpere, men det har desværre betydet for mig at jeg
skulle gå over 20,- kr. ned i timen, mistet 6. ferie uge, ringere opsigelsesvarsler osv.
Overenskomsten har taget udgangspunkt i, hvor mange penge regeringen har afsat til aflønninger, derfor
ser den ud som den gør i dag.
Handicaphjælper har ingen mulighed for, at forhandle bedre løn med arbejdskiver, der er ingen penge at
forhandle om.
Jeg håber på, at handicaphjælper meget snart kan se frem til bedre løn og arbejdsvilkår, da vi har mange
forskellige arbejdsopgaver og meget tit har lange arbejdsdage.
Med venlig hilsen

Lene Christiansen

