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Kære medlem!
Godt nytår! Jeg håber, at du kom
godt ind i det nye år og havde en
hyggelig jul.
2009 blev det hårdeste og mest
frustrerende år i klubbens historie.
BPA’en og den nye lovgivning gav
hele året anledning til meget arbejde
og stor frustration. Det skulle ha’
været så godt og så blev det – indtil
videre – en kæmpe fuser!
I har været frustrerede – hvilket vi
har kunnet mærke på de mange
henvendelser og de problemstillinger, som i er stødt ind i pga. lovændringen.
Vi har hele året tilstræbt, at videregive de oplysninger, som vi fik vedr.
BPA hurtigt og vejlede på baggrund
at vores aktuelle viden. Desuden har
vi arbejdet med at påvirke de nordjyske kommuner, så de nye BPA-regler
kom i brug. Vi arbejder fortsat på
sagen!
Udover arbejdet med den nye lovgivning, har vi forsøgt at opretholde
de normale medlemstilbud og det
normale serviceniveau. Det er vist
lykkedes.
I har fået nyhedsbreve, hjemmesiden

er blevet opdateret og vi har haft
medlemsmøder med forskelligt indhold. Herudover har vi vejledt medlemmer og vi har haft dialog med de
kommuner, som har ønsket at trække på vores ekspertise.
Set i bakspejlet er det nærmest et
mirakel, at vi har nået så meget!
Flere bestyrelsesmedlemmer har
været hårdt ramt af sygdom og et
enkelt bestyrelsesmedlem måtte helt
trække sig ud af bestyrelsen, lige
efter generalforsamlingen. Vi har
både haft meget mere arbejde end
tidligere og færre hænder!
Med dette korte nyhedsbrev udsendes indkaldelse til generalforsamlingen og girokort til betaling af medlemskontingentet.
Jeg håber, at du møder op til generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende. Har du evner og lyst til
bestyrelsesarbejde, håber jeg, at du
vil opstille – vi har hårdt brug for dig!

Lotte Mørkhøj, formand
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Nordjysk status på BPA
BPA’en havde 1 års fødselsdag ved
årsskiftet, men kun på papiret!
De nordjyske kommuner er endnu
ikke færdige med at fastsætte retningslinjerne for BPA og det betyder,
at brugere endnu ikke har fået det
frie valg til at uddelegere arbejdsgiveransvaret og hjælpere endnu ikke
har fået forbedrede løn- og ansættelsesforhold.
Det er ikke en acceptabel situation
for hverken brugere eller hjælpere!
Situationen er ikke meget bedre
udenfor vores egen region. Enkelte
kommuner lavede tidligt udmålinger,
som så senere blev ændret. Mange
andre er slet ikke klar endnu. Det er
altså en landsdækkende problematik, at BPA’en indtil videre er blevet
en fuser, der har givet flere problemer og frustrationer, end vi havde
før lovændringen.
Kommunerne ser ud til at ville ignorere den nu landsdækkende overenskomst for privatansatte handicaphjælpere og aflønne efter KLs
anbefalinger – med elementer fra
den kommunale bistandsplejeoverenskomst.
Det er helt ubegribeligt, at selv store
”røde” kommuner kan finde på at
tilsidesætte en indgået overenskomst i udmålingen – at de lader KL
og ministeriet diktere lønniveauet.

Det var ikke gået på noget andet
fagområde!
Desuden ser det fortsat ud til, at
mange kommuner vil udmåle et alt
for lavt beløb til administrationen, så
det reelt ikke bliver muligt, at overdrage arbejdsgiveransvaret til et
firma eller LOBPA.
Mange gode kræfter, udover klubben, arbejder på at finde en løsning!
På brugersiden har handicaporganisationerne hele året kæmpet for
sagen og de seneste måneder er
fagforeningerne omsider også begyndt at røre på sig. Desuden har
LOBPA arbejdet hårdt på at påvirke
beslutningstagerne.
Jeg er ikke i tvivl om, at der vil komme en løsning – det er et spørgsmål
om tid! Dog tør jeg ikke længere
gætte, hvor lang tid det vil tage, før
vi er i mål.
Bemærk, Socialministeren har slået
fast, at alle hjælpere har krav på de i
BPA-bekendtgørelsen nævnte løn
elementer fra d. 1/7-09 (se hvilke i
nyhedsbrev 3-2009). Det betyder, at
lønnen skal reguleres bagud fra dette
tidspunkt, når de enkelte kommuner
har fastsat retningslinjer for lønudmålingen.

E-mail til bestyrelsen:
bestyrelsen@kbh-nord.dk

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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2010

22. februar, kl. 18.30
Generalforsamling på Kærby Hvilehjem
April
Arrangement med fagforeninger og BPA-udbydere.
27. maj, kl. 13.30
Udflugt til Slettestrand med foredrag og middag.
September/oktober
Kommunikationsarrangement, ved Bjarke Skou.
22. november
Julearrangement. Afholdes på Kærby Hvilehjem.
24. november
Julearrangement nord for fjorden.
Følg med på www.kbh-nord.dk for aktuelle oplysninger om arrangementer!

Tilmelding: tilmelding@kbh-nord.dk eller  98 272298 / 98 171715



 i kalenderen!

Hjælp!
Fortæl andre brugere og hjælpere om klubben
– sammen står vi stærkest!
Indmeldelse via www.kbh-nord.dk, eller til kasserer Jan Pedersen  29405545
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