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Lederen
Selv om det er svært at se på vejret, så er det
sommer og mange holder allerede ferie. Vi
har haft et forår med mange klubaktiviteter
og bestyrelsen har haft travlt. Noget af
vores arbejde har i allerede set
resultatet af, som nyhedsbreve og
arrangementer, hvor resultatet af
andet arbejde er mere usynligt.
Jeg håber især, at fremtiden vil bringe synlige resultater
af vores arbejde i forbindelse med det fremsatte beslutningsforslag vedr. hjælpernes lønforhold. Vi skrev til
Folketingets Socialudvalg og tilkendegav klubbens
opbakning til forslaget, ligesom vi beskrev, hvorfor vi
finder de nuværende regler problematiske. Vi udsendte
også en pressemeddelelse i forbindelse med busturen til
Christiansborg, da forslag B129 blev fremsat. Pressemeddelelsen førte både til artikler i Nordjyske og tvindslag. Det var tiltrængt opmærksomhed til hjælpeordningen og de nuværende lønforhold. Vi fik også nogle
nye medlemmer – velkommen til jer!
I skrivende stund strejker de kommunale bistandsplejemedarbejdere – de vil have mere i løn! Da vi var i Folketinget sagde ordføreren fra DF, at der desværre ikke
ville være økonomi til at forbedre hjælpernes lønforhold, men nu har jeg netop hørt Pia Kjærsgård udtale, at
medarbejderne i den kommunale bistandspleje skal
lønnes bedre. Jeg bliver harm, for der var ingen forargelse at spore, da Folketinget diskuterede forholdene for
landets ca. 6000 personlige hjælpere – i hjælpere udfører samme type arbejde, som de kommunale kollegaer
og er lønmæssigt langt dårligere stillet. Det hjælper
tilsyneladende at nedlægge arbejdet.
Efter sommerferien vil vi arbejde på dialogen med
kommunerne, om de problemer hjælpernes nuværende
lønforhold medfører for brugerne. I den forbindelse
håber vi, at have modtaget en masse svar på spørgeskemaet fra jer medlemmer, så vi kan få et præcist overblik
over praksis vedrørende hjælpeordningen i de forskellige kommuner.
Lotte Mørkhøj

Det blå Sygesikringskort
Hvis du skal rejse på ferie til udlandet er det en god ide
at få lavet et blåt sygesikringsbevis! Det blå bevis blev
indført af EU i 2004, og har man det med i et andet
europæisk land, så er man dækket lige så godt som
landets egne borgere. På mange danske ambassader i

Europa anbefaler man de
danske turister, at de skal
have det blå sygesikringskort med på ferie. Det blå
kort kan bestilles gratis
hos kommunen.
Vær opmærksom på, at
kortet kun gælder 1 år.
Har du kun det gule kort med på ferie, kan du risikere
selv at skulle lægge penge ud til lægehjælp og evt. behandling på sygehus.
Husk hjælpernes sygeforsikring!
Sygesikringsbeviset dækker ikke hjælpere, der ledsager
brugeren på rejse. Ved enhver udlandsrejse skal der
tegnes sygeforsikring for hjælperne! Se evt forrige nyhedsbrev!
(SC & AC)

T-shirts
Vi arbejder på at få lavet T-shirts
med vores logo og hjemmesideadresse.
De første T-shirts vi fik lavet
havde fejl og derfor leder vi pt.
efter en anden trykker.
Trøjerne bliver sorte med hvidt
logo. Hvis du gerne vil have en flot T-shirt og samtidig
reklamere for klubben, har du mulighed for at forudbestille en. Prisen bliver ca. 60 kr. pr. stk. Alle der deltog
på busturen til Folketinget får som lovet T-shirten gratis! (SC & AC)

Rådgivning om hjælpeordningen
Vi får en del henvendelser fra både
brugere og hjælpere, der har spørgsmål
eller problemer relateret til hjælpeordningen.
Spørgsmålene kan eksempelvis dreje sig
om vagtplaner, hvordan den nye hjælper kan
rekrutteres, problemer med løn, ændringer i bevillingen,
problemer i dialogen med kommunen, konflikter mellem bruger og hjælper, eller spørgsmål om merudgifter
relateret til hjælpeordningen.
Vi hjælper i det omfang vores viden og kompetencer
rækker og hvis vi ikke selv kan hjælpe, så formidler vi
gerne kontakt til andre, der kan.

Side 2 x Nyhedsbrev nr. 3 x 2007

De oplysninger vi får om konkrete brugere og hjælpere
behandles naturligvis fortroligt og vi videregiver aldrig
oplysninger, uden samtykke. (LM)

Busturen til folketinget.
Den 10. maj, kl. meget tidlig på dagen (nogle mente det
stadig var nat) mødtes vi på Kvickly x-tra’s p-plads i
Bouet i Nr. Sundby. Vi var 14 medlemmer, som så frem
til en lang og spændende dag. Vi skulle i Folketinget og
overvære fremsættelsen af forslag B129, om hjælpernes
løn og ansættelsesforhold.
Da alle var steget/liftet ombord i Olesens bus med ”Luffe” som pilot, begyndte der pludselig at komme røg ud
under bussen. Det viste sig at være en kølerslange der
var kaput. Gode råd var dyre, men vi tog chancen og
kørte ud på nærmeste Mercedes værksted. Det viste sig
desværre, at værkstedet først åbnede 7:30. Da vi endeligt blev lukket ind, var mekanikerne ikke specielt
hjælpsomme og hurtige. Vi forsøgte at få ventetiden til
at gå, med at fortære de medbragte rundstykker og
”Luffes” friskbryggede kaffe. Efter en time var vi endelig køreklar og vendte omsider næsen sydpå.
Vi vidste, at forslaget kunne blive fremlagt allerede
over middag, og derfor var vi i tidsnød. Køreturen var
alligevel hyggelig og det var rart, at have lejlighed til at
tale med brugere og hjælper-kollegaer, som vi ikke ser
ret ofte. ”Luffe” kørte det bedste han havde lært, og vi
nåede heldigvis frem til tiden.

gør de fleste kommuner jo, men løn er mere end bare
timeløn!). Vi var mange, som måtte beherske os for
ikke at komme med buh-råb. Det er nedslående at erfare, at landets socialminister ikke er vidende om de reelle
forhold!
Forslaget blev sendt til behandling i socialudvalget og
kommer derefter til 2. behandling.

Vi kunne tydeligt mærke, at politikerne var bevidste
om, at vi sad på balkonen - at der var mange brugere og
hjælpere blandt tilhørerne. Ministeren talte faktisk direkte til os, da hun omtalte de mange henvendelser der
havde været om forslaget
Da klokken var omkring 18:00 var forslaget færdigbehandlet og vi skulle forlade Christiansborg. Der var
desværre ikke tid til sightseeing, så udover en spisepause, så skulle vi hjemad. Spisepausen koordinerede vi
med den lille delegation fra Brugerklubben i Århus –
det var en god anledning, til at udveksle synspunkter.
Klokken 00:15 var vi endelig på parkeringspladsen ved
Kvickly igen og kunne selv køre det sidste stykke hjem
til dynerne. Vi var enige om, at det havde været en lang
dag, men også en hyggelig og spændende oplevelse.
Sponsorer
Vi siger endnu en gang tak til vores sponsorer, som
gjorde det muligt for os, at leje en liftbus med chauffør:

Da vi kom indenfor på Christiansborg, skulle vi aflevere
jakker og tasker til en sikkerhedsvagt, som låste det hele
forsvarligt inde. Vi var nu klar til at komme med elevatoren op til tilhørerpladserne. Der sad andre kørestolsbrugere og hørte på debatten.
Inden ”vores” forslag blev fremsat, skulle vi høre lidt
om skuldersår hos svin, men endelig kom forslag B129
til behandling.
Socialministeren indledte debatten og de forskellige
partier redegjorde derefter for deres holdninger til det
stillede forslag. Alle syntes, at det var en væsentlig
problemstilling og et godt og vigtigt forslag, men sagde
samtidig at de ikke kunne støtte forslaget. Vores socialminister, Eva Kjær, havde den overbevisning, at forslaget overhovedet ikke var relevant, da det var et udtryk for de allerede gældende regler og hun var af den
overbevisning, at kommunerne følger reglerne og lønner hjælperne efter bistandsplejeoverenskomsten (og det
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Arrangement hos Sahva
Den 29. maj afholdt vi et arrangement hos Sahva Auto i
Aalborg. Egentlig ville det være mere rigtigt at sige, at
det var Sahva, der afholdte arrangementet, da det var
dem, der stod for det hele. De lagde både lokaler til og
stod for forplejningen.
Vi startede klokken 18.15, og der var et flot stort fremmøde. Så stort, at de måtte finde et ekstra bord frem.
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Sahva havde lejet en pølsevogn, så vi fik serveret pølser
på bakke og hotdogs med øl og vand - der var servering
efter alle pølsemands-kunstens regler.
Sahvas salgschef Per Langelund bød velkommen og
fortalte derefter lidt om Sahvas tilblivelse og historie.
Det var spændende at høre om - det er imponerende så
vidt omspændende en virksomhed Sahva er! Bagefter
fik vi søreme en gave, en flot sort Sahva-rygsæk med
indhold, kuglepen og nøglering.

stillet mange relevante spørgsmål, som hun, ligesom de
to andre, gav sig god tid til at besvare.
Så blev det tid til at se på biler. Der stod fire ombyggede biler med forskellige indretninger inde i hallen. Det
var imponerende at se, hvad der kan lade sig gøre - kun
fantasien sætter vist grænser. Der var forskellige drejesæder og forskellige lifttyper. Der var også en indretning der, ved hjælp af små kameraer monteret på sidespejlene, gør det muligt at køre bil, selvom man ikke
kan dreje hovedet.
Mens vi kiggede på biler, var der blevet dækket op til
kaffe, hvor Sahva overraskede os med indtil flere lækre
kager. Over kaffen fik vi lejlighed til at få besvaret de
sidste spørgsmål og vi fik i det hele taget en hyggelig
snak på kryds og tværs over bordet. .
Vi sluttede først omkring klokke 22.15. Det var et super
godt, hyggeligt og lærerigt arrangement, som Sahva
skal have en stor tak for. (LL & AC)

Arrangement med HandiTours
Derefter var det Jan B. Hilstrøm fra HGF, Handicappedes Gruppe Forsikring, der tog ordet. Han fortalte i et
let forståeligt sprog, om de forsikringsforhold der er for
os med et handicap, med handicapbil og eller hjælpeordning. Bagefter svarede han beredvilligt på spørgsmål. Det blev til rigtig mange, som alle blev besvaret
pænt og grundigt. Alt i alt var vi langt omkring inden
for forsikringer, selvfølgelig mest om biler, men også
om andre forsikringer bl.a. rejseforsikringer, husstandsforsikringer, indboforsikringer og fritids- og ulykkesforsikringer.
Nu blev det tid til at få at vide, hvordan man overhovedet får bevilget tilskud til en handicapbil. Det fortalte
Sahvas ergoterapeut Bodil Hestbech os om. Bodil har
arbejdet med handicapbiler i mange år (før Sahva Auto
var Bodil på hjælpemiddelcentralen) så hun var klædt
godt på, til at fortælle om reglerne for bevilling og indretning, samt sagsbehandlingsprocessen. Bodil havde
også nogle gode betragtninger, når bilen er arbejdsplads
for hjælpere.

I god tid inden ferien, den 17. april, afholdt vi et velbesøgt og spændende arrangement på Kærby Hvilehjem,
om rejser for handicappede. Vi havde inviteret Christel
Clausen fra HandiTours, som havde Gert Kongensgaard
fra Handi-Rejs-Thai med. De to kom med mange gode
forslag til rejsemål i hele verden, hvor også kørestolsbrugere kan færdes.

HandiTours og Handi-Rejs-Thai rejser selv ud og besigtiger forholdene på destinationerne og måler blandt
andet værelser op, for at være sikre på, at forholdene er
i orden for kørestolsbrugere. Derudover undersøger de
tilgængeligheden på områdets aktiviteter, spise- og
udflugtssteder, ligesom de undersøger mulighederne for
at låne/leje hjælpemidler lokalt.
Især for brugere af manuelle kørestole er der rigtig
mange muligheder, el-stolene giver nogle særlige begrænsninger og derfor opfordrede rejsearrangørerne til,
at man om muligt rejser med en manuel kørestol.

Det lykkedes for Bodil, at få informationen om diverse
paragraffer og regler til at være interessant, og vi spidsede alle ører, for at få det hele med. Bagefter blev der

Selvom Christel Clausens HandiTours er et nystartet
rejseselskab, har hun mange spændene rejsemål, som vi
så billeder fra. Der var både nære og fjerne destinationer. Fra Norge og Holland til Grækenland og Spanien,
ja såmænd helt til Thailand og USA.
Gert Kongensgaard er specialisten i rejserne til Østen,
særligt til Thailand. Han har selv både været handicap-
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hjælper og handicappet, dog ikke på samme tid. Så han
kender til udfordringerne for bevægelseshandicappede
på rejse fra flere sider.
Alt i alt var aftenen med Christel og Gert et fint og
inspirerende arrangement og der var vist ikke nogen til
stede, der ikke gerne var rejst med det samme. Som
sædvanlig var snakkelysten stor, så stort og småt blev
vendt over kaffen. (LL)

Om løn og løntrin
Bestyrelsen har fået et par
henvendelser efter artiklerne i
Nordjyske Stiftstidende, fordi der
desværre blev oplyst en upræcis
sats for løntrin 11. Løntrin 11 er
satsen
for
en
uuddannet
bistandspleje-medarbejder og er
den mest brugte timelønssats for
hjælpere.
Hvad værre er, så har vi i bestyrelsen også været forkert
underrettet vedr. løntrin 11, for der er jo flere satser - alt
efter hvilken kommune man arbejder i.
I Aalborg og Frederikshavn er satsen for løntrin 11 (pr.
1. april 2007) 106,11 kr. i timen, hvor satsen kun er
104,39 kr. i de øvrige Nordjyske kommuner. Den oplyste timeløn er forudsat, at hjælperen aflønnes som en
uuddannet bistandspleje-medarbejder.
Det er noget pinligt kludder, at vi ikke har haft helt styr
på satserne og vi er naturligvis kede af det, for vi gør os
stor umage, for altid at videregive korrekte oplysninger!
Heldigvis kom vores væsentligste pointe klart frem i
Stiftstidende, at det er problematisk for os, at alle Nordjyske hjælperne ikke har adgang til goder som pensionsordning, løn efter anciennitet eller f.eks. fuld løn
under sygdom og barsel.

henviser hun så til, når hun ansætter nye hjælpere. Pågældende medlem taler ikke ret tydeligt og bruger mange kræfter på at kommunikere. Ved at give en række
oplysninger på hjemmesiden, så sparer hun en masse
kræfter ved samtalerne og ansøgerne er bedre forberedte
til samtalen.
Vi i bestyrelsen synes, at det er en rigtig god idé, som
andre sikkert også kan drage nytte af. Hvis man er ked
af at have de personlige oplysninger liggende på nettet,
så kan man nøjes med at have siderne aktive, når nye
hjælpere skal ansættes og kun oplyse hjemmesideadressen til de personer, der skal til samtale.
Har du også en god idé, som du mener kan komme
andre til gode, så kom endelig ud af busken! (SC & AC)

Reklameopslag om klubben
Sammen med det forrige nyhedsbrev modtog du 2 reklameopslag om klubben. Vi håber, at du har fået opslagene sat op, og gerne et sted hvor mange mennesker
færdes. Har du brug for flere opslag, er du velkommen
til at kontakte en fra bestyrelsen.
Hvis du har Internetadgang, kan du evt. printe opslaget
selv: http://www.kbh-nord.dk/pdf/opslag.pdf . (SC & AC)

DSB-Ledsagerkortet
Hos Invalideorganisationernes Brugerservice – IBS, er
det muligt for 100kr at få et ledsagerkort. Du kan køre
med DSB på alle strækninger i Danmark, og få din
ledsager med gratis eller selv rejse til halv pris. Derudover kan du med kortet få gratis adgang til en lang række seværdigheder. Yderligere oplysninger kan ses på
http://www.handicap.dk/ibs/ledsagerkort. (SC & AC)

Merudgifter – mad til hjælpere

Nedenfor en oversigt over de korrekte FOA-satser og
løngrupperne. (LM)

I det seneste nyhedsbrev
fortalte vi, at Aalborg
Kommune og sikkert også
andre, ikke længere vil
godkende mad til hjælpere
som en merudgift relateret til
hjælpeordningen.

Løntrin 11 - pr. 1. april 2007

Løngrupper
BrønderslevDronninglund
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg

Timløn

Tillæg

Gruppe 0: 17 til 23
28 %
0 104,39 kr.
23 til 06
31½ %
1
0
Lørdag
23 %
Gruppe 1:
0
106,11 kr. Søn50 %
0
og
helligdage
0
0
0
0
Rådighedstimer
0
- findes ikke i FOAs
1
overenskomst

En god idé!
Et af klubbens medlemmer har fået den gode idé, at lave
en hjemmeside, hvor hun fortæller om sig selv. Den

Vi opfordrer til, at et afslag på dækning af merudgiften
til hjælpernes fortæring ankes! Bed kommunen om et
skriftligt afslag og kontakt klubben, hvis du ønsker
hjælp til at formulere anken – husk at ankefristen er 4
uger fra du modtog afslaget. (SC & AC)

Spørgeskema
Kun få har besvaret spørgeskemaet vedr. løn
og ansættelsesforhold – noget tyder på, at
mange har regnet med, at nogle andre i
kommunen svarede, men det gjorde de altså
ikke! Spørgeskemaet er derfor vedlagt igen! Det er
vigtigt for klubbens arbejde, at du ofrer de 10 minutter,
samt et frimærke og besvarer skemaet, så vi kan få
lokaliseret forskellene kommunernes praksis.
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