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Aalborg, den 20. oktober 2010

KÆRE BRUGER, FÅR DINE HJÆLPERE DEN KORREKTE LØN?
KÆRE HJÆLPER, FÅR DU DEN KORREKTE LØN?
Som du ved, kom der en lovændring for hjælpeordningen/BPA i 2009. Lovændringen indebærer blandt andet, at hjælpere har fået nogle minimumsrettigheder, hvad angår deres løn- og
ansættelsesforhold.
BPA-lovgivningen er meget kringlet og den enkelte kommune har fået nogen frihed, når lønnen til hjælpere skal fastsættes. Desværre viser det sig, at mange kommuner bøjer loven meget kreativt, så hjælperne får mindre i løn, end de har krav på.
Vi hører også om kommuner, hvor hjælpernes løn ikke er blevet reguleret bagud (fra d. 1/72009), som den skal ifølge BPA-bekendtgørelsen, eller hvor kun nogle løndele er reguleret
korrekt.
Klubben arbejder for, at alle kommuner skal udbetale og regulere lønnen i overensstemmelse
med BPA-bekendtgørelsen. Det er en vanskelig opgave, for ét er den enkelte kommunes fastsatte retningslinjer for løn til hjælpere, noget helt andet er den enkelte hjælpers lønseddel.
Det er desværre nødvendigt, at hver enkelt bruger kontrollerer, om deres hjælpere får korrekt løn og om lønnen er bagudreguleret korrekt. Det betyder i praksis, at hver enkelt hjælpers lønudbetalinger skal kontrolleres – både hvad der udbetales nu og hvad der er udbetalt
i perioden fra d. 1/7-2009 og frem.
Det er vigtigt, at være opmærksom på både timeløn, arbejdstidsbestemte tillæg, andre tillæg,
pensionsordning, eventuelle rådighedstimer (må ikke længere bruges om natten, når der er
brug for døgnhjælp), samt retningslinjer for løn under sygdom, barsel og ved barnets første
sygedag. Det er meget vanskeligt at lave denne kontrol, for den fordrer indsigt i alle detaljer, i
den enkelte kommunes beslutning vedr. løn til hjælpere og i bekendtgørelsen.
Vi anbefaler derfor, at ALLE hjælpere går til deres fagforening NU og får tjekket både lønsedler og ansættelseskontrakt. Det gælder alle hjælpere, ansat hos alle brugere med en BPAbevilling – også hvis arbejdsgiveransvaret er overdraget til et firma!
Fagforeningerne bag handicaphjælperoverenskomsten, 3F og FOA, er klædt på til kontrolopgaven. Vi hører, at nogle hjælpere også får brugbar hjælp i KRIFA.
Kære bruger og kære hjælper – det er helt afgørende og nødvendigt, at vi nu hjælper hinanden og får lønudbetalingerne kontrolleret, så vi omsider kan få hjælpeordninger/BPA i alle
nordjyske kommuner, med ordnede lønforhold efter bekendtgørelsen og med reel mulighed
for, at kunne fastholde de mange dygtige og stabile hjælpere i jobbet.

Det skal være muligt for alle med BPA-bevilling – uanset om der er bevilget timer til en del af
dagen eller døgndækning, at kunne rekruttere og fastholde de nødvendige hjælpere, så hver
enkelt bruger kan få dækket deres hjælpebehov!

Og på falderebet noget helt andet:
Tak for en kanon god aften til jer, der deltog i kommunikationsarrangementet med Bjarke
Schou. Det blev, som forventet, en super inspirerende og lærerig aften, og heldigvis var vi
mange – tak for det! Det er sjovest at lave arrangementer, når i deltager i dem!
Hvad angår BPA-udbydere, så bliver klubben kontaktet af flere og flere. Vi har ikke glemt det
tidligere lovede udbyder-arrangement, men har sat det på stand-by, fordi for mange nordjyske kommuner endnu ikke er klar, til borgerne med BPA kan overdrage deres arbejdsgiveransvar. Er du en af de få heldige, der har erfaringer med en BPA-udbyder, vil vi meget gerne høre fra dig, for vi skal udvælge de udbydere, som vi skal have med til det kommende arrangement.
Et egentligt nyhedsbrev er undervejs! Vi har desværre været ramt af sygdom, på det travleste
tidspunkt i klubbens levetid og vi har derfor måtte prioritere vores kræfter. Vi har lagt vægt
på at afvikle de planlagte aktiviteter, vejledningen af medlemmer, samt det store og vanskelige arbejde med at få BPA-lovgivningen implementeret og har så nedprioriteret nyhedsbrev og
hjemmeside.
Husk, at vi har julearrangementer både nord og syd for fjorden – 22/11 (syd) og 24/11 (nord)
– sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Med venlig hilsen

Lotte Mørkhøj
Formand
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