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Kære medlemmer!
Så blev det igen tid til et nyhedsbrev og vanen tro har vi
meget på hjerte!
Siden sidst har vi haft generalforsamling og ved den anledning fik vi suppleret bestyrelsen med friske kræfter.
Generalforsamlingen besluttede, at
bestyrelsen nu alene består af brugere. Generalforsamlingens melding til
os var klar - det er personer som
vælges, ikke funktioner!
Uanset vi arbejder for en fælles sag,
kan vi dog have synspunkter, som
hænger sammen med vores funktion. Derfor er det godt, at vi fik et par
hjælpere valgt som suppleanter. Vi
har nemlig den tradition, at suppleanter arbejder aktivt med i bestyrelsen.
Det er blevet forår og det har mange
af os ventet på med længsel.
Vi venter også på BPA-vejledningen
og BPA-bekendtgørelsen. Ministeriet
har lovet, at begge bliver klar inden
den 1/6, hvor bekendtgørelsen skal
træde i kraft. Jeg håber, at planen
holder, så vi omsider kan få afprøvet
BPA i praksis.

Bekendtgørelsen er netop sendt i
høring, dvs. at der er mulighed for at
kommentere den, inden den vedtages. Du kan se den på hjemmesiden.
Høringsprocessen kan føre til ændringer, men de store linjer skal nok
holde.
Næstformanden og jeg deltog i Servicestyrelsens møde om BPA, hvor vi
blandt andet fik en lille forsmag på
de kommende retningslinjer.
Kommunerne får mulighed for at
definere en BPA-timepris og indenfor
den skal brugere så kunne aflønne
hjælperne, svarende til niveauet på
”det sammenlignelige” arbejdsmarked.
Jeg frygter, at udmålingerne bliver
noget bøvl i praksis, i hvert fald i en
overgangsperiode. Det er dog fortsat
mit håb og min forventning, at slutresultatet bliver mere rimelige løn og
ansættelsesforhold til alle hjælpere.
Hvis brugeren overgiver arbejdsgiveransvaret til LOBPA, ja, så gælder
3F-overenskomsten (se nr. 1 2009),
hvis i øvrigt kommunens timepris er
tilstrækkelig høj. Det skal den faktisk
være, for som den pt. eneste eksisterende hjælperoverenskomst, så må
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den jo være ”det sammenlignelige”.
Hvordan brugere, der selv bevarer
arbejdsgiveransvaret, sikrer hjælperne overenskomstmæssig løn - det
afventer vi spændt svaret på. Muligheden skal være der, for kommunen
må ikke gøre forskel på dens borgere
med BPA.
Jeg håber, at I alle får et skønt forår
og så håber jeg at se jer til arrangementerne, som er omtalt andetsteds
her i nyhedsbrevet!
Lotte Mørkhøj
Formand

Arbejdsskadeforsikring
Ansatte ægtefæller er ikke dækket!
I hjælpeordninger hvor brugeren
ansætter ægtefællen som hjælper,
skal i være opmærksomme på, at
den normale arbejdsskadeforsikring
ikke dækker ægtefællen!
Foranlediget af en medlemshenvendelse vedr. forsikring af ansatte ægtefæller, kontaktede vi til Arbejdsskadestyrelsen. Deres svar er, at en
ansat ægtefælle i en hjælpeordning
ikke hører under Lov om Arbejdsskadesikring. Det vil sige, at bestemmelsen om medhjælpende ægtefæller,
hvor ægtefællen kan sikres ved en
tillægsforsikring, ikke gælder i en
hjælpeordning.
Arbejdsskadestyrelsen anbefaler, at
der tegnes en fritidsulykkeforsikring,

hvis den ansatte ægtefælle skal være
forsikret mod skade.
Vi er ikke helt trygge ved ArbejdsArbejd
skadestyrelsens svar og arbejder
derfor videre med sagen, der evt.
skal rejses politisk.
Indtil sagen er nærmere
nærm
afklaret,
anbefaler vi, at I der er berørte følger
Arbejdsskadestyrelsens anbefaling.
Ring eller skriv,
v, hvis I ønsker en kopi
af Arbejdsskadestyrelsens svar.
LM

Arrangementer
rrangementer
 sæt kryds i kalenderen!
Vi har lavet en aftale med firmaet
LEMCO, der har specialiseret sig i
træningsredskaber,
dskaber, som er tilpasset
til mennesker med funktionsnedsætfunktionsnedsæ
telser.
Arrangementet afholdes
holdes på Kærby
Hvilehjem i Aalborg, den 27. maj kl.
18.30.
LEMCO har blandt andre en motorimotor
seret træningscykel, som kan bruges
af el-kørestolsbrugere.
kørestolsbrugere. LEMCO vil
medbringe forskellige træningsredtræningsre
skaber, som vi kan afprøve. RedskaRedsk
berne kan give brugerne en bedre
blodcirkulation og et øget velvære.
Se mere på www.lemco.dk og i vedlagte datablad. Du kan også besøge
LEMCO på REHAB (adgangskort er
vedlagt).

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Vi har desuden været så heldige, at
få en aftale med forstanderen fra
Egmont Højskolen, Ole Lauth. Glæd
jer! Ole Lauth en fantastisk fortæller
og en meget spændende personlighed.

valgt, men der kom også nogle nye
ansigter til. Personligt synes jeg det
er vigtigt, at alle, der har lyst til at
involvere sig i klubbens arbejde,
hjælper med til at gøre en forskel.

Datoen og indholdet er ikke fastlagt
endnu, men arrangementet afholdes
enten i maj eller juni.
Vi udsender en indbydelse, når vi
kender datoen!
AC

Generalforsamling 2009
Den 23. februar afholdt klubben den
årlige generalforsamling, traditionen
tro, på Kærby Hvilehjem i Aalborg. Vi
var 45 deltagere, hvilket var et ualmindelig flot fremmøde!
Vi ankom kl. 18.30, hvor der blev
disket op med lækker aftensmad.
Kokken var vores medlem Ulla Johansen, der er hjælper. Ulla havde
lavet kylling med ris og grøntsager til
os. Efter vi havde hygget os med
maden og var blevet godt mætte, var
det tid til selve generalforsamlingen.
I beretningen fortalte formanden om
bestyrelsens arbejde og klubbens
aktiviteter i det forgangne år. Der var
især blevet arbejdet med den nye lov
om hjælpeordningerne. Formandens
beretning blev godkendt med applaus!
Efter det var der valg til bestyrelsen.
En del fra den gamle garde blev gen-

v/

(Formanden og næstformanden)

Regnskabet blev også godkendt.
Under eventuelt var der en del
spørgsmål vedr. alt det nye, som
følger af lovændringen. Om muligheden for at overdrage arbejdsgiveransvaret til andre. Hvordan brugerens ”behov” kan måles, når aktivitetsniveauet ikke længere er afgørende og muligheden for udvide
brugergruppen. Naturligvis blev der
også talt meget om overenskomst og
hjælpernes løn og ansættelsesforhold.
Alle disse nye ting kan være en jungle at komme igennem og svære at
forstå, men bestyrelsen formåede at
besvare alle spørgsmål på forståelig
vis.
Det blev foreslået, at kontingentet
sættes op ved næste års generalfor-
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samling og der kom flere forslag til
arrangementer. Hjælpere og brugere
fra Aalborg havde herudover en del
spørgsmål og kommentarer vedr.
brugerhåndbøgerne og de nye blanketter.

næste år!”
Hilsen en deltager, der gik hjem med
en god fornemmelse i maven og
desuden var blevet lidt klogere, end
da han kom. (se referatet og beretningen på www.kbh.nord.dk red)
Per

FOA og 3F striden
Som i allerede ved opstod der, i
forbindelse med at LOBPA/DI indgik
overenskomst med 3F, en såkaldt
grænsestrid mellem FOA og 3F.
Stemningen på generalforsamlingen
var koncentreret, men afslappet og
hyggelig. Mange generalforsamlinger
er en stor mudderkastning, hvor den
ene og så den anden kritiserer bestyrelsen og andre med tillidsposter,
men sådan var det ikke her. Der var
stor opbakning og ros til bestyrelsen!
Efter generalforsamlingen var der
kaffe og vi blev sædvanen tro præsenteret for klubbens T-shits, bagrudestreamere og foldere. Alt sammen
gode ting, som kan være med til at
udbrede kendskabet til klubben.
Så var det tid til at vende snuden
hjemad og jeg tror, at alle havde en
rigtig god og hyggelig aften.
Jeg vil opfordre dig, der endnu ikke
er medlem af klubben, til at melde
dig ind. Og til dig, som er medlem,
men ikke mødte op til generalforsamlingen, kan jeg kun sige: ”Kom til

Kort fortalt mente både 3F og FOA,
at handicaphjælpere var netop deres
fagområde.
3F hævdede, at handicaphjælperne
var deres område, fordi der er tale
om ufaglært arbejde på det private
arbejdsmarked. FOA hævdede, at
det var deres område, fordi der er
tale om en kommunal opgave, indenfor pleje og omsorg.
I forbindelse med at LOBPA/DI valgte
at indgå overenskomsten med 3F,
blev det altså betonet, at der er tale
om privat ansættelse, et ufaglært
område (sådan er hjælperjobbet
defineret af socialministeriet), ligesom fokus blev lagt på mangfoldigheden i hjælperens opgaver (assistentfunktionen), frem for plejen.
FOA og 3F lod højesteretsdommer
Børge Dahl mægle i striden og parterne fandt en pragmatisk løsning –
at begge forbund kan organisere

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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handicaphjælpere, ligesom forbundene skal tegne fællesoverenskomster. Eksisterende overenskomster
skal derfor tilpasses, så det andet
forbunds hjælper-medlemmer også
bliver omfattet.
Det nu spændende, om 3F og FOA
kan blive enige, om hvad hjælperoverenskomster bør indeholde. Eller
forhandlingerne fremover skal foregå ved trekantede borde, med arbejdsgiverrepræsentanterne på én
side, samt FOA og 3F på hver deres.
I de helt særlige tilfælde hvor brugeren er afhængig af at ansætte uddannet social- og sundhedspersonale
(og kommunen anerkender behovet)
er det som hidtil FOA der overenskomstdækker.
LM

LOBPA
Tirsdag den 17. marts holdt LOBPA Landsorganisationen
Borgerstyret
Personlig Assistance - informationsmøde i Aalborg. LOBPA er den nye
forening, som kan varetage arbejdsgiveransvaret i § 95 og § 96 hjælpeordninger / BPA og en medlemsorganisation for borgere med BPA,
både de der selv er arbejdsgivere og
arbejdsledere.
I modsætning til de andre BPAudbydere på markedet, styres LOBPA
af brugerne af hjælpeordningerne –
dem, der ved hvor ”skoen trykker”!

v/

En mindre skare brugere, hjælpere
og et par sagsbehandlere havde
fundet vej til mødet. LOBPA var repræsenteret ved projektleder Jette
Nielsen, der er jurist og Michael
Pedersen, medlem af LOBPAs bestyrelse.
Efter velkomst og præsentation blev
vi guidet igennem lovgrundlaget for
BPA, målgruppen for ordningen, den
omstændige ansøgningsproces, samt
forskellen på arbejdsgiver- og arbejdslederfunktionen. Herefter blev
vi præsenteret for LOBPA som driftsorganisation, hvilket nok var det
punkt, som vi alle afventede spændt
– hvad kan de tilbyde?
LOBPA er klar til at administrere
hjælpeordninger fra den 1. juni. De
tilbyder en professionel administration, med juridisk ekspertise, ordnede ansættelsesforhold for hjælperne
(overenskomst med 3F) og kompetencegivende kurser. LOBPA ønsker
at give en god og udstrakt medlemsservice, med 100 % fokus på kundernes (brugernes) behov!
Informationsmødet blev afholdt flere
steder i landet. Møderne i Valby og
Århus blev webcastet og kan ses på
LOBPAs hjemmeside www.lobpa.dk.
Den 16. maj holder LOBPA stiftende
generalforsamling i Odense Congress
Center. Generalforsamlingen vil også
blive webcastet og der bliver mulighed for at stemme elektronisk, så
alle medlemmer – også jer der ikke
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har mulighed for at tage helt til
Odense, vil kunne deltage aktivt.
LM

Aalborg Kommune
Slut med forskelsbehandlingen
I sidste nyhedsbrev fortalte vi om,
hvordan Aalborg kommune forskelsbehandler brugere, alt efter hvilken
forvaltning deres hjælpeordning
administreres i.
Kommunen er nu ophørt med denne
forskelsbehandling, med tilbagevirkende kraft fra d. 1/1 2009. Alle
brugere skal således kunne aflønne
deres hjælpere, efter de vilkår som
er aftalt mellem klubben og Ældreog handicapforvaltningen.

lørdagst
mune giver tillæg for alle lørdagstimer, når hjælperen har flere arbejdsarbejd
timer efter lørdag kl. 11 end før.
Desuden udbetales der lørdagstillæg
for normaltimer natten mellem sønsø
dag og mandag, med mindre mandag
er en helligdag.
LM

Aktuel bog!
Vi har en forfatter blandt vore medme
lemmer. Irene Bech Sørensen fra
Frederikshavn har netop fået udgivet
sin anden bog ”Dett svære liv”.
liv” Hun
har tidligere skrevet ”Humlebien”.
”Humlebien”

Det er dog fortsat uafklaret, om
kommunen efterbetaler det, der evt.
mangler at blive udbetalt for 2008.
Brugerhåndbøgerne
Vi arbejder fortsat på at få de sidste
fejl i brugerhåndbøgerne rettet, især
er der nogle alvorlige fejl i § 96udgaven og bilaget heri til hjælpere,
desuden at få håndbøgerne opdateret til BPA.
Blanketter
Vi er blevet lovet, at blanketterne
laves i en trykt udgave med gennemslag, men ved endnu ikke, hvornår
de kommer.
Korrekte tillæg
Det er nu fastslået, at Aalborg Kom-

(Irene Bech Sørensen)

Irene lider af den sjældne sygdom
”Friedrich Ataxi”, en sygdom, som
medfører gradvis nedbrydning af
nervebanerne i rygmarvens bagerste
del, i hjernestammen og lillehjernen.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Irene har pga. sygdommen svært ved
at trække vejret, og det er derfor
meget anstrengende for Irene at tale
med andre, så de kan forstå det.
”Det svære liv” er en fortælling om
Irenes oplevelser i hverdagen. En
hverdag, som naturligvis er præget
af den kroniske og svært invaliderende sygdom.
Bogen er absolut ikke en klagesang,
men en beskrivelse af, at man, på
trods af de mange besværligheder,
kan have et godt liv, med mange små
sejre i hverdagen. Det er en spændende fortælling, om en rigtig fighter!
”Det svære liv” kan købes hos boghandleren.
AC

Hvis du flytter!
Hvis du skifter adresse, er det meget
vigtigt, du giver os besked!
Post Danmark eftersender kun post i
en kort periode og derfor oplever vi
ofte, at vi får forsendelser retur med
mærket modtageren ubekendt. Send
en e-mail, ring eller brug et af Post
Danmarks gratis flyttekort, hvis du
skifter adresse!

Ny brochure
Sidste år søgte vi og fik bevilget midler, til at få lavet en ny brochure. Den
gamle var efterhånden blevet utidssvarende.

v/

Bestyrelsen har samarbejdet med en
grafikerstuderende, Ditte Lynnerup
Olesen, fra designskolen i Kolding, og
kan nu præsentere den nye brochure
for jer.
Det har været en spændende proces
at lave brochuren og vi har haft
mange overvejelser, både vedr. brochurens indhold og udseende. Vi
synes selv, at den nye brochure er
blevet flot og informativ og vi glæder
os til at høre, om i medlemmer er
enige.
Hvis du kender til steder, hvor mange brugere og hjælpere færdes, og
vores brochurer må ligge fremme
der, så hører vi gerne fra dig.
AC

Opfindelse – armholder
Nu tænker du nok, hvad i alverden er
det? Armholderen er et enkelt hjælpemiddel, som kan være nyttigt, når
en svært lammet person skal liftes.
Det er et af vores medlemmer, der
har konstrueret armholderen. Som
det så ofte er tilfældet med hjælpemidler, er armholderen udviklet på
baggrund af en konkret problemstilling. Se mere på bilaget, som er vedlagt dette nyhedsbrev.
Kom frit frem og skriv til os, hvis du
selv har opfundet et hjælpemiddel,
eller du kender til et, som ikke er
alment kendt!
AC
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Bestyrelsen
Formand
Lotte Mørkhøj
Løvenborgparken 151
9400 Nørresundby
 98 171715
E-mail: lm@kbh-nord.dk

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

Økonomisk ansvarlig
Birgitte Libak
Håls Brovej 10
9260 Gistrup
 98 333224 / 20 911126
E-mail: bl@kbh-nord.dk

Bestyrelsesmedlem
Lis Kristensen
Tusborgvej 11
9310 Vodskov
 40 594622
E-mail: lk@kbh-nord.dk

Suppleant
Anna Frost
Agdrupvej 320
9830 Tårs
 21 448903
E-mail: af@kbh-nord.dk

Suppleant
Per Jacobsen
Sonjavej 15
9000 Aalborg
 98 146436 / 21 728264
E-mail: pj@kbh-nord.dk

Suppleant
Lone Munch
Kingosvej 7, Elling
9900 Frederikshavn
 98 480006 / 22 590548
E-mail: lom@kbh-nord.dk

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

Udenfor bestyrelsen
Kasserer
Jan Pedersen
Mortensgade 2A
9440 Aabybro
 29 405545
E-mail: kasserer@kbh-nord.dk

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk

