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Kære medlem!
Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt generalforsamling. Der var et
pænt fremmøde – faktisk flot, i forhold til det andre foreninger oplever! Vi fik valgt en ny bestyrelse og
alle er i arbejdstøjet!
Det forløbne år har på mange måder
været frustrerende og vi har haft og
har, travlt som aldrig før.
BPA-situationen er fortsat uafklaret i
mange nordjyske kommuner og det
er uden overdrivelse en kilde til
daglig irritation og frustration.
Bestyrelsen har brugt mange kræfter
på kommunerne og udmålingsudfordringen og vi fortsætter dette
arbejde. Vi har arbejdet sammen
med lokale DH-repræsentanter,
repræsentanter fra andre klubber og
med LOBPAs medlemsorganisation.
Det har været givtigt, for BPA er et
tungt og kompliceret område.
Vi har også forsøgt dialog med fagforeningerne, men uden den store
succes. Vi hører desværre også fra
vores hjælpermedlemmer, at fagforeningerne (3F og FOA) ikke synes
mærkbart aktive på BPA-sagen.
Nogle medlemmer er derfor gået så

vidt, at de har meldt sig ud af 3F
eller FOA. Der er forståeligt, men
trist, for vi har mere end nogensinde
brug for sammenhold på alle fronter.
Vi er vist alle sammen ved at være
dødtrætte af BPA-situationen! Trætte af kommunernes langsommelige
udmålingsprocedurer, trætte af, at
den indgåede Handicaphjælperoverenskomst tilsidesættes og trætte af
visse kommuners manglende vilje til
at overholde loven.
Det kunne være blevet så godt og nu
ligner BPA’en en fuser! Men, det kan
nytte at kæmpe og vi ser heldigvis
lyspunkter, her og der!
Senest har Brønderslev Kommune
(som Mariager Fjord) udmålt BPAløntilskud efter Handicaphjælperoverenskomsten, samt et administrationsbidrag på 15 kr. pr. time, så
det er muligt at overdrage arbejdsgiveransvaret til LOBPA, eller en seriøs
privat udbyder.
Vi følger fortsat de nordjyske kommuner tæt og vil reagere, hvis vi får
kendskab til ulovlige udmålinger!

Lotte Mørkhøj, formand
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2010

27. maj, kl. 13.30
Udflugt til Slettestrand med foredrag og middag.
22. september, kl. 18.30
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



 i kalenderen!

E-mail til klubbens bestyrelse
bestyrelsen@kbh-nord.dk

Hjælp!
Fortæl andre brugere og hjælpere om klubben
– sammen står vi stærkest!
Indmeldelse via www.kbh-nord.dk, eller til kasserer Jan Pedersen  29 405545
Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Udbyder-arrangementet
Vi havde annonceret et arrangement
med LOBPA og private BPAudbydere i april måned.
Arrangementet er blevet udskudt,
fordi så mange nordjyske kommuner
endnu arbejder på BPA-udmålingen.
Udbydere forsvinder og nye kommer
til, og vi vil gerne kunne præsentere
et aktuelt udbud, på det tidspunkt
hvor i brugere reelt har mulighed for
at kunne overdrage jeres arbejdsgiveransvar.
Vi vender tilbage med en dato!

BPA-udmålingerne
Endnu har kun få kommuner udmålt
BPA-satserne. Der skal udmåles 3
beløb:
1. Timepris (til løn)
2. Administrationsbidrag (hvis arbejdsgiveransvaret skal overdrages til LOBPA eller en privat udbyder)
3. Lønadministration (hvis bruger
ikke ønsker at lade kommunen
udbetale løn).
Timeprisen til løn skal, som minimum, indeholde de i bekendtgørelsen nævnte lønelementer (se tidl.
nyhedsbreve). Alle elementer i timeprisen skal, som minimum, udmåles
efter den ”sammenlignelige gruppe”
som kommunen har valgt at udmåle
efter.

v/

Vores anbefaling er, at kommunen
bruger den branchespecifikke Handicaphjælperoverenskomst i udmålingen af timepris og gør det muligt at
overdrage arbejdsgiveransvaret til
den borgerstyrede udbyder LOBPA.
Kommunen skal kontrollere, i hver
enkelt bevilling, at beløbene rækker,
til at dække den hjælp brugeren
konkret har behov for.
Hjælpernes løn skal bagudreguleres
med virkning fra d. 1. juli 2009.
Hvad udmåler din kommune?
Vi har kun kendskab til endelige
udmålinger i Brønderslev og Mariager Fjord kommuner, der begge har
valgt Handicaphjælperoverenskomsten. Ifølge efterretninger fra Handicaprådet vælger Jammerbugt Kommune også Handicaphjælperoverenskomsten. Aalborg Kommune er
næsten klar med en endelig udmåling, desværre efter SOSU overenskomsten.
Vi arbejder hårdt på at være opdaterede om forholdene i alle nordjyske
kommuner. Du kan hjælpe, ved at
orientere os, hvis du hører nyt om
udmålingen i din kommune.

Generalforsamling ’10
Klubben afholdt ordinær generalforsamling d. 22. marts.
Referatet kan læses på klubbens
hjemmeside.
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