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Grænsesag genoptages
Pressemeddelelse den 28. juli 2009

Den efterhånden langvarige sag om organiseringen af landets handicaphjælpere bliver nu igen en
sag for LOs grænseudvalg.
Sagen blev ellers forliget i foråret, da højesteretsdommer og mæglingsmand Børge Dahl foreslog, at
FOA skulle indlemmes i den overenskomst, som 3F og DI har indgået på området. Både FOA og 3F
var tilfredse med den udgang på sagen, men DI har endnu ikke åbnet slusen for FOAs indtræden i
overenskomsten. Dette skulle ellers i henhold til mæglingsplanen ske inden udgangen af juni.
FOA har derfor nu varslet blokade mod DI for uddannede social- og sundhedsansatte. Og nu beder
FOA ligeledes LOs grænsenævn om at genoptage sagen. FOAs krav i LOs grænseudvalg er, at FOA
har retten til at indgå overenskomst og til at organisere handicaphjælperne blandt LO-forbundene.
"Det er ulykkeligt for handicaphjælperne, at der i den grad er gået politik i sagen. Men som forbund
for klart den største andel af handicaphjælperne kan vi ikke bare se til, at området trækkes fra os af
først den ene, så den anden part. DI har været særdeles stejle i de drøftelser, der har været ført
indtil nu," siger forbundsformand Dennis Kristensen.
Han tilføjer, at genoptagelsen af sagen i LO ikke er en kritik af 3F. FOA har været parate til at
acceptere en fælles overenskomst på området med 3F.
"Serviceloven taler klart om, at handicaphjælperne udfører pleje - og pleje og omsorgsfagene har til
alle tider været FOAs kernmeområde. Derfor er der ingen berettiget tvivl om, at området er naturligt
for FOA, og at handicaphjælperne hører hjemme som faggruppe i FOA. Det vil være en klar
svækkelse af faggruppen og dens faglighed, hvis Gud og hvermand forlanger overenskomst for
området," siger Dennis Kristensen.
FOA indgik den 22. juli overenskomst med Dansk Erhverv for de private virksomheder, der udbyder
handicaphjælp eller handicapledsagelse. FOA har ligeledes overenskomst med flere private
virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation.
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