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Under henvisning til Folketingets Socialudvalgsbrev af14. april
2014følger hermed ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds endelige svarpå spørgsmål nr.66(ad L 147).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU)
Stine Brix (EL).

Spørgsmål nr.66:
”Vil ministeren yde teknisk bistand til ændringsforslag, der sikrer, at fastsættelseaf takster tager udgangspunkt i FOA’s overenskomst for handicaphjælpere?”

Svar:
Et ændringsforslag kunne udformes således:
Ændringsforslag
til
Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn
(Indførelse af takstsystem, godkendelsesordning, kursus i arbejdsgiver- og
arbejdslederfunktioner m.v. i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af
hjælpere og borgerstyret personlig assistance)(L 147)
Af Enhedslisten
Til § 1
1) I det under nr. 6 foreslåede § 96 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Fastsættelsen af taksterne i takstsystemet følgerfuldt ud overenskomsten
mellem DI Overenskomst (SBA), FOA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.«
[Fastsættelse af taksterne efter overenskomst]
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Et sådant ændringsforslag kan ikke støttes.
Det har således været en forudsætning for arbejdet med justeringer af BPAreglerne, at justeringerne samlet set er udgiftsneutrale. Med et ændringsforslag som ovenstående vil denne forudsætning ikke kunne opfyldes.
Herudover vil de takster, som indgår i det kommende takstsystem, i forhold
til løn m.v. til hjælpere tage udgangspunkt i de overenskomstmæssige aftaler på området, herunder også FOA’s overenskomst for handicaphjælpere.
De elementer, som vil indgå i taksten til løn m.v. til hjælpere, svarer til de
elementer, som efter politisk beslutning herom indgår i den nugældende
BPA-bekendtgørelse. Der henvises herudover i det hele til besvarelsen af
spørgsmål nr. 58 ad L 147 dateret den 9. april 2014.
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