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Kære medlemmer!
Det er blevet forår og mon
ikke de fleste af os nyder
de mange lyse timer og
alt det nye og spændende liv, der spirer
udenfor?
Det er ikke kun på det vejrmæssige område, at det lysner og spirer.
Folketinget arbejder på den nye
lovgivning vedrørende hjælpeordningerne: BPA – Borgerstyret
Personlig Assistance.
Den nye lov ser spændende ud.
Intentionen er, at en større målgruppe fremover skal kunne få
glæde af en hjælpeordning, det
problematiske aktivitetskrav ser
ud til at forsvinde og det vil blive
muligt at overgive arbejdsansvaret til andre.
Vi har indsendt et høringssvar
vedr. lovforslaget til Velfærdsministeren og vores synspunkter
bliver inddraget i det videre arbejde med loven.
Desuden har Velfærdsministeren
lige afsløret, at der i forbindelse
med satspuljen for 2009, er enig-

hed om, at der vil komme en løsning vedrørende de lave og uensartede løn og ansættelsesvilkår.
Det har vi ventet på længe!
Det ligger i kortene, at Folketinget nødvendigvis må forholde sig
konkret til lønspørgsmålet, hvis
projekt BPA skal lykkes. Det er jo
helt usandsynligt, at en brugerstyret organisation eller virksomhed
vil påtage sig at være arbejdsgiver
i en hjælpeordning / BPA, med
mindre brugerens bevilling giver
mulighed for at give hjælperne
rimelige løn og ansættelsesvilkår.
Det er kun brugere, der personligt
er afhængige af hjælpeordningen,
for at kunne leve en fri og selvstændig tilværelse, der hopper på
den limpind!
I juni deltager et par af os fra
bestyrelsen i en konference om
BPA på Videnscenter for Bevægelseshandicap, så vi kan få opdateret viden om mulighederne i
BPA og i øvrigt være med til at
påvirke udviklingen.
Som bekendt havde vi generalforsamling sidst i februar og den nye
bestyrelsens har nu arbejdet i et
par måneder. Det spirer og gror
også her!
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Vi fik nye bestyrelsesmedlemmer
ved generalforsamlingen og dermed friske øjne og nye kræfter til
vores arbejde.
Arbejdsbyrden er ikke blevet
mindre. Vi får stadig flere henvendelser om konkrete problemstillinger fra jer medlemmer, vi
arbejder fortsat på dialogen med
kommunerne og vi arbejder på at
kunne tilbyde jer medlemmer
gode og indholdsrige arrangementer, hvilket medfører, at vi skal
søge midler i kommuner og fonde.
Vi har et højt ambitionsniveau og
vi arbejder hårdt, for at nå vores
mål!

Hjælperes lønvilkår
 af Lene Schwarz

Under foregivelse af at søge arbejde som personlig hjælper, kontaktede jeg i marts måned alle de
nordjyske kommuner, for at få
oplysninger om de lokale løn- og
ansættelsesforhold for privatansatte hjælpere.
I de fleste kommuner besvarede
en medarbejder mine spørgsmål,
men i Rebild og Vesthimmerlands
kommuner kunne, eller ville, de
ikke hjælpe mig – der blev henvist til, at lønnen skal forhandles
med den enkelte bruger.

Som menigt medlem kan du også
hjælpe! Du kan fortælle andre
brugere og hjælpere om klubben
og måske har du kompetencer, så
du kan hjælpe os med at løse ad
hoc-opgaver?
Lotte Mørkhøj

I forhold til de øvrige kommuner
var der flere overraskende oplysninger.
Både i Frederikshavn og i Brønderslev oplyste kommunen, at
hjælpere får pensionsordning efter
1 års ansættelse. I Frederikshavn,
Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Mariagerfjord skulle der
være fuld løn under sygdom og
bortset fra Mariagerfjord svarede

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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alle ja til, at der ligeledes var løn
på barns første sygedag. I Frederikshavn, Jammerbugt og Mariagerfjord skulle der også være løn
under barsel.

Alle kommuner angav, at aflønne
med løntrin 11.
Det viste sig, at Aalborg Kommune som regionens eneste, fortsat
giver ’hjemmestrikkede’ arbejdstidsbestemte tillæg.
Forskellige oplysninger
Det mest interessante er, at de
oplysninger som jeg fik, ikke
stemmer overens med de oplysninger, som vi har fået fra jer
medlemmer i spørgeskemaerne!
Så hvad passer? Gav kommunerne mig urigtige oplysninger, eller
er der sket forbedringer, som i
medlemmer ikke er blevet orienteret om, eller har glemt at videreformidle til klubben?
Klubben kontaktede alle kommunerne i forlængelse af fremsættelsen af B129 sidste år, og informe-

v/

rede om de problemer, som den
lave løn giver brugerne, at lønniveauet medfører rekrutterings og
fastholdelsesproblemer i hjælpeordningerne. Kan vores henvendelser have ført til forbedringer,
som vi så ikke har fået tilbagemeldinger om?
Vi arbejder fortsat på at påvirke
lønsituationen i alle regionens
kommuner. Men vi har brug for
hjælp og tilbagemeldinger fra jer,
hvis og når der sker ændringer –
uden jeres hjælp kan vi umuligt
følge situationen i alle kommuner!
Frederikshavn
Vi har eksempelvis tjekket oplysningerne fra Frederikshavn kommune og her viste det sig, at der
ifølge den hjælpers lønsedler vi
tjekkede, faktisk var indført forbedringer, som pensionsordning,
fra 1/7 sidste år. Der udbetales
ikke løn under sygdom, men til
gengæld aflønnes normaltimer
med løntrin 12.
Brønderslev
Ole Jespersgaard, der er socialudvalgsformand i Brønderslev, fortalte for et par uger siden i Nordjyske, at han havde rettet henvendelse til velfærdsministeren om
hjælpernes lønforhold. Henvendelsen skete blandt andet på baggrund af det debatmøde vi afholdt
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i november 2006 og vores breve
til kommunen. Velfærdsministeren svarede Brønderslev Kommune, at regeringspartierne har indgået aftale om, at der med midler
fra 2009 satspuljen kommer forbedrede lønforhold for handicaphjælpere.
Aalborg
I Aalborg arbejder vi fortsat på at
få normaliseret de arbejdstidsbestemte tillæg, så de vil følge overenskomsten. Det har givet anledning til megen frustration og misforståelser, at kommunen har
været tilbageholdende med at
informere brugere og hjælpere om
de aftalte forbedringer. Vi har
sågar fået henvendelser fra hjælpere, der har fået oplyst på lønkontoret, at forbedringerne ikke er
gældende alligevel.
Men, forbedringerne er gældende
- det har vi netop fået bekræftet af
rådmanden og myndighedschefen.
Fuld løn under sygdom og barsel,
samt pensionsordning pr. 1/1-08
(ved 1 års anciennitet). Lønnen vil
blive reguleret bagud, når det
administrative er helt på plads!
Vi arbejder også hårdt på, at få
kommunen til at færdiggøre de
længe lovede brugerhåndbøger.
Kommunens deadline var november 2007, men håndbøgerne er
fortsat langt fra at være færdige.

Øvrige kommuner
Vedrørende de øvrige kommuner
i regionen, så vil vi igen rette
henvendelse til dem, men vi forudser nogle problemer – måske
navnlig i de 2 sydlige kommuner,
der end ikke vil besvare en helt
neutral henvendelse.

Hjælpemiddelcentret
 af Annette Christensen & Steen Christiansen

Den 26 marts havde vi et arrangement på hjælpemiddelcenteret i
Aalborg.
Vores vært Malene Pekruhn indledte med at fortælle om centret,
der er en institution under Region
Nordjylland.
Det er her, hvor nordjyske borgere kan få information og specialrådgivning. Hjælpemiddelcentret
har personale med særlig viden og
erfaring indenfor; handicapbiler,
boligindretning, siddestillingsanalyse, gangtest, seksualvejledning

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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og afprøvning samt tilpasning af
hjælpemidler.

Generalforsamling
 af Annette Christensen & Steen Christiansen

Den 14. februar afholdt vi generalforsamling på Kærby hvilehjem. Der var et flot fremmøde af
både gamle og nye medlemmer.
Formanden og næstformanden

Hvis det drejer sig om rådgivning
og vejledning skal du ikke visiteres og kan henvende dig via telefon eller mail. Man skal heller
ikke visiteres til den åbne udstilling, der har åben hver onsdag fra
kl. 13.00 til 16.00.
Derimod kræver det en henvisning fra kommunen, hvis du ønsker mere konkret hjælp fra centeret.

Vi startede med at spise et lækkert
måltid, som vores tidligere bestyrelsesmedlem Ulla Johansen havde tilberedt. Derefter holdt vi
generalforsamling.
Medlemmer ordner ”verdenssituationen”

Arrangementet var særdeles godt
besøgt, med over 30 tilmeldte.
Der var stor spørgelyst, både til
Malenes oplæg og efterfølgende i
udstillingen.
Se mere om hjælpemiddelcenteret
og deres ydelser på hjemmesiden:
www.hjaelpemiddel.rn.dk

v/

2 bestyrelsesmedlemmer ønskede
ikke genvalg. Det var suppleant
Nels Lynnerup Olesen og sekretær Lene Lindgreen. I stedet blev
valgt Lene Schwarz og som suppleant Lis Kristensen.
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Lene er 55 år og har været hjælper i 1 år. Lene er uddannet som
socialrådgiver og har praktiseret
som sådan i over 30 år.
Lis er 55 år, og har været bruger
af hjælpeordningen siden 1987.
Lis har muskelsvind og er respiratorbruger. Lis er uddannet socialrådgiver og har blandt andet arbejdet på LUK i Aalborg. Udover
hvervet her i klubben, er Lis aktiv
i bestyrelsen for hospice støttegruppe.
Vi takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres virke i
bestyrelsen og byder velkommen
til de 2 nye.

T-shirts
 af Annette Christensen & Steen Christiansen

Vi har stadig et lille antal T-shirts
tilbage. Det er en smart unisexmodel i 100 % bomuld, sort med
hvidt tryk.

T-shirten kan leveres i størrelserne S, M og L, til 100 kr. pr. stk.
inkl. forsendelse.
Bestil din T-shirt via www.kbhnord.dk eller telefonisk hos Jan
Pedersen tlf. 29405545 (aften).
T-shirts skal betales forud. Indsæt
din betaling på klubbens konto i
Nørresundby Bank, reg.nr.: 7449
konto nr.: 1203449, eller bed om
et girokort. Husk at angive det
ønskede antal, størrelser og leveringsadressen.

Streamere
 af Annette Christensen & Steen Christiansen

Sahva Auto i Aalborg
har sponsoreret 100 stk.
bagrude-streamere med
vores hjemmesideadresse.
Vil du hjælpe med at
reklamere for klubben,
ved at køre med streameren, kan du få en
udleveret gratis, ved et
af vores arrangementer.
Ønsker du at få en streamer tilsendt, kan du
kontakte en af os fra
bestyrelsen. Det koster
20 kr. at få streameren
tilsendt.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Arrangementer 2009
 af Lene Schwarz

Bestyrelsen arbejder allerede nu
med de arrangementer, som skal
løbe af stablen i 2009.

Lynnerup Olesen, som er under
uddannelse som grafiker på designskolen i Kolding.

Det er svært at finde på noget
med et vist indhold, uden det koster penge og det kan klubben slet
ikke honorere ud af kontingenterne.
Derfor skal vi i gang med at søge
om ekstra midler, i diverse fonde
og kommuner. Hvis du har kendskab til gode steder, hvor vi kan
søge, så hører vi meget gerne fra
dig.
Sidste år oplevede vi en meget
stor tilslutning til vores møde i
Hjørring. Vi vil meget gerne afholde flere møder udenfor Aalborg, men vi har svært ved at
finde egnede lokaler, som vi kan
låne og helst gratis.
Vi vil derfor appellere til jeres
lokalkendskab - giv os nogle bud
på, hvor vi kan låne lokaler!

Ditte har tilbudt at bruge klubben
som objekt i en projektopgave.
Det giver os en enestående chance, for at få lavet professionelt
materiale.
Vi har givet Ditte en beskrivelse
af klubben og vores formål. Vi ser
frem til at se resultatet af Dittes
projekt, og vil vende tilbage med
nyt i et senere nyhedsbrev.
Her kunne dit indlæg have været!

Spændende projekt!
 af Annette Christensen & Steen Christiansen

Bestyrelsen har længe overvejet
en ”fornyelse” af vores informationsmateriale.
I den forbindelse har vi været så
heldige, at blive kontaktet af Ditte

v/
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Bestyrelsen
Formand
Lotte Mørkhøj (bruger)
Løvenborgparken 151
9400 Nørresundby
 98 171715
E-mail: lm@kbh-nord.dk

Næstformand
Annette Christensen (bruger)
Nervøsvej 72
9430 Vadum
 98 272298
E-mail: ac@kbh-nord.dk

Bestyrelsesmedlem
Lene Kaffka Schwarz (hjælper)
Jyttevej 66
9000 Aalborg
 61 715723
E-mail: lks@kbh-nord.dk

Økonomisk ansvarlig
Steen Christiansen (hjælper)
Aagade 70
9500 Hobro
E-mail: sc@kbh-nord.dk

Bestyrelsesmedlem
Dorte Hoff (hjælper)
Skagensvej 166
9800 Hjørring
 61 602343
E-mail: dh@kbh-nord.dk

Suppleant
Kjeld Thomasen (bruger)
Bratbjergvej 8, Grynderup
9610 Nørager
 22 551095
E-mail: kt@kbh-nord.dk

Suppleant
Lis Kristensen (bruger)
Tusborgvej 11
9310 Vodskov
 40 594622
E-mail: lk@kbh-nord.dk

Bestyrelsen kan kontaktes på
e-mail: bestyrelsen@kbh-nord.dk

Udenfor bestyrelsen
Kasserer
Jan Pedersen (hjælper)
Mortensgade 2A
9440 Aabybro
 29 40 55 45
kasserer@kbh-nord.dk
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