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Lederen
Velkommen til anden udgave af nyhedsbrevet!
Jeg håber, at i har haft en god sommer!
Allerede før sommerferien gik bestyrelsen i
gang med at forberede det kommende
debatarrangement – forhåbentlig har du
husket at reservere aftenen, den 2.
november, hvor debatten afholdes i Fynsgade Centeret?
Vi har ikke glemt, at politikerne sidst gav udtryk for, at
hjælperne bør have bedre løn og ansættelsesforhold og
vi har ikke glemt, at FOA lovede forbedringer med den
nye standardkontrakt. Standardkontrakten trådte i kraft i
januar i år og vi har spurgt alle de nordjyske kommuner
om de bruger den. I de tilbagemeldinger vi har fået, har
svaret været nej - og intet tyder på, at kommunerne har
tænkt sig at give hjælperne et løft i 2007. I øjeblikket
undersøger vi, om nogle ligefrem vil blive ringere stillet, f.eks. om ordninger med løn under sygdom også vil
gælde efter sammenlægningerne. Vi vil gøre vores til, at
hjælperordningerne ikke glemmes og her er debatten
vigtig! Så, kom og giv dit besyv med!
Brugerne og hjælperne i Århus har opnået forbedringer.
De har arbejdet hårdt for det og det har taget flere år.
Klubberne i Århus har erfaret, akkurat som os, at det er
vanskeligt at få brugere og hjælpere samlet. Jeg har
endnu ikke mødt en bruger eller hjælper, der ikke var
utilfredse med hjælpernes løn og ansættelsesforhold, og
syntes at ”nogen” bør gøre ”noget”, men alt for mange
undlader alligevel at støtte de klubber, der arbejder for
forbedringer! Nu forsøger vi at lave en ”skaf et medlem
hvervekampagne”. Jeg håber, at du vil hjælpe med at
rekruttere nogle nye medlemmer, brugere som hjælpere.
I dette år har vi følt os i en venteposition pga. kommunalreformen. Vi er bevidste om, at hjælperordningerne
fylder meget lidt i bevidstheden på de politikere, der
fastsætter midlerne til os - at kommunalpolitikerne i år
har været optaget af de store sammenhænge i forbindelse med reformen.
På den anden side kan vi se, at Socialministeren har
måttet besvare langt flere spørgsmål vedr. hjælpeordningerne i samlingen 2005/06, end hvad der var tilfældet de foregående år. 18 gange måtte Socialministeren
besvare spørgsmål vedr. hjælperordningerne i den seneste samling og mange af dem handlede specifikt om
hjælpernes løn og ansættelsesforhold. I de foregående
samlinger var der tale om 3, 3, 6 og blot 1 spørgsmål i
2001/02 samlingen. Det er rart at se, at det er lykkedes
at få mere fokus på sagen i Folketinget – forhåbentlig

vil debatten føre til handling. Meget ville være nået,
hvis Folketinget f.eks. vedtog, at hjælperne skal følge
de relevante områder af FOAs overenskomst for bistandsplejen, og hvis hjælpernes anciennitet og relevante uddannelse blev belønnet på lønsedlen!
Efterhånden som manglen på arbejdskraft bliver større,
også i Nordjylland, mon så ikke det vil blive vanskeligere for os der er brugere, at rekruttere nye hjælpere?
Hvor jeg for få år siden fik langt over hundrede ansøgninger på en fuldtidsstilling, så fik jeg sidst 40 og der er
sket meget på arbejdsmarkedet i de 10 måneder, der er
gået siden da.
I mine øjne er det nødvendigt, at vi samler endnu flere
brugere og hjælpere, og vi fortsat arbejder for forbedringer. Vi skal undgå en situation, hvor vi brugere ikke
kan få besat vores ledige stillinger, hvor i der er glade
for hjælperjobbet, ikke har råd til at fortsætte som hjælpere!
Lotte Mørkhøj

AMU-forflytningskurset
– vedrørende hjælpere på SU!
I seneste nyhedsbrev fortalte vi, at
AMUs forflytningskursus er dyrere
for hjælpere på SU, end for andre,
fordi SU-modtagerne, ifølge AMU, er uden for AMUs
målgruppe.
Hen over sommeren har vi igen været i dialog med
AMU, for vi kunne læse på Undervisningsministeriets
hjemmeside, at reglerne skulle være ændret, så hele
medarbejdergrupper uanset uddannelse kan optages på
AMU-kurser og vi kunne ikke finde belæg for den forhøjede kursusafgift. Derfor mente vi, at SU-modtagere
måtte kunne deltage på forflytningskurserne, til samme
pris som andre. AMU kom heldigvis frem til samme
resultat som os, så nu kan alle hjælpere deltage til samme pris!
Hvad angår lønkompensationen er det fortsat sådan, at
hjælpere med en videregående uddannelse og hjælpere
på SU ikke er omfattet af godtgørelses-reglerne (VEU)
og derfor skal bede brugeren søge timer til kurset.
Indtil videre har det helt overvejende været hjælpere
ansat hos brugere i Aalborg Kommune, der har deltaget
i forflytningskurset. Vi undrer os, hvor bliver i andre af?
Har i fået afslag på at få kursusafgiften dækket, eller
synes i kurset er overflødigt?
Programmet kan ses på klubbens hjemmeside og på:
www.amunordjylland.dk (se under social og sundhed).
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Debat i Fyensgade Centeret
Overskriften er denne gang standardkontrakten. Hvad
kan vi bruge den til? Vil den føre til forbedringer?
Mød op og vær med, torsdag den 2. november 2006 kl.
19.00, i Fyensgade Centret i Aalborg
Vi har sammensat et panel, som består af:
Jan Jensen fra FOA (Fag og Arbejde) i Aalborg. Jan
Jensen er medlem af hovedbestyrelsen i FOA og han er
sektorformand i FOAs social- og sundhedssektor.
Heinz Svoldgaard Hvid fra DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer). Heinz Svoldgaard Hvid er formand
for DSIs socialpolitiske udvalg og han sidder i PTUs
(Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede)
hovedbestyrelse.
Eva Rytter, formand socialudvalget i Aabybro Kommune og formand for Social- og sundhedsudvalget i den
kommende Jammerbugten Kommune. Eva Rytter er
valgt for Socialdemokratiet
Ole Jespersgård, byrådsmedlem i Brønderslev Kommune, formand for Ældre-handicapudvalget i den kommende Brønderslev – Dronninglund Kommune, samt
medlem af Handicaprådet. Ole Jespersgård er valgt for
Socialdemokratiet.
Anette Valentin, byrådsmedlem i Aalborg Kommune og
medlem af Ældre og Handicapudvalget. Byrådsmedlem
i den Ny Aalborg Kommune, samt medlem af Handicaprådet. Annette Valentin er valgt for Venstre.
Per Clausen, medlem af folketinget, valgt for Enhedslisten
Bjarke Skou, Formand for de frivilliges hus i Aalborg,
er ordstyrer.

et 4 dages introduktionskursus for nye hjælpere, kurset
afvikles med mellemrum, alt efter antallet af nye hjælperordninger.
Udover at klubben udsender medlemsblad, holder de
cafeaften 2 gange om året, derudover har de fra tid til
anden temaaftener.
Du har mulighed for at følge Brugerklubbens arbejde,
ved at tegne et abonnement på deres blad Brugeren. En
del af oplysningerne i bladet er naturligvis målrettet de
århusianske brugere, men der er også temanumre og
artikler om emner af almen interesse for brugere.. Et
abonnement koster 125 kr. om året, der udkommer 4
numre. Er du interesseret kan du kontakte Brugerklubben på: infomedarbejder@brugerklubben.dk .

Hvervekampagne - hjælp os!
Vi efterlyser flere medlemmer!
I håb om at få flere medlemmer har bestyrelsen besluttet
at iværksætte en hvervekampagne, der varer resten af
året.
Hvis du skaffer et nyt medlem, så kan du være heldig at
vinde et gavekort på en middag for 2 og biografbilletter
eller frokost for 2..
Der udloddes 5 præmier i alt (3x Bøf og Bio og 2 gange
frokostbøf til Jensens Bøfhus). Der vil blive trukket lod
blandt deltagerne i begyndelsen af 2007 og navnene på
de heldige vil blive offentliggjort på generalforsamlingen.
Præmien kan først udleveres når medlemskabet er betalt.
Vi gør opmærksom på at medlemmer fra bestyrelsen
naturligvis ikke kan deltage i konkurrencen.

Første skridt mod forbedringer er at formidle viden om
og forståelse for vores sag, så deltag denne aften og vær
med til at skabe en forhåbentlig god og givende debat.
Du er velkommen til at invitere brugere og hjælpere
med, der ikke er medlemmer af klubben.

Hjertesuk!

Brugerklubben i Århus

Der er mange problemstillinger, at tage fat på; lønsatser,
aflønning under sygdom og barsel, pensionsordninger,
kurser for både brugere og hjælpere og meget mere.

Sammen med nyhedsbrevet har du modtaget et temanummer af bladet fra Brugerklubben i Århus.
Århusklubben har eksisteret i en årrække, hjælperne er
ikke omfattet af klubben, men de har deres eget hjælperforum. Der er i alt omkring 200 § 77 brugere i Århus,
hvoraf de 120 er medlem af brugerklubben.
Brugerklubben opnåede i 2005 at få fuld løn til hjælperne under sygdom og barsel og fra 2006 har fuldtidsansatte hjælpere, der har 3 års anciennitet, fået pensionsordning. Derudover har klubben et samarbejde med det
kommunale BST (bedriftssundhedstjenesten), hvor
brugere og hjælpere er repræsenteret i sikkerhedsforum.
BST har også afholdt arrangementer om arbejdsmiljørelaterede emner, senest om ”den svære samtale”, når det
psykiske arbejdsmiljø er belastet af en konflikt mellem
bruger og hjælper. Efter årsskiftet sker der ændringer
med BST, men samarbejdet i Århus fortsætter. Endvidere har Århus Kommune hyret Brugerklubben til at lave

Hvad enten du er bruger eller hjælper, er du sikkert klar
over at kampen for bedre vilkår er et langt og sejt træk.

Resultaterne kommer ikke bare af sig selv!
Hvis ikke bestyrelsen skal køre trætte af manglende
fremmøde og respons fra jer kære medlemmer, så må i
se at komme ud af busken.
Måske har du ikke mulighed for at være medlem af
bestyrelsen, men bare det at møde op til arrangementerne ville være en saltvandsindsprøjtning og give enhver
bestyrelse lyst til at arbejde videre.
I den forbindelse efterlyser vi ildsjæle. Har du tid og
lyst til at give en hånd med og løse forskellige ad hoc
opgaver? Det kan være; renskrivning af breve, kaffebrygning ved et arrangement, ophængning af informationer eller uddeling af brochurer til relevante steder i dit
lokalområde. Der er mange små opgaver at løse, så ring
til os, eller send en e-mail, hvis du har tid og lyst til at
hjælpe aktivt.
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