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Kære medlem
Vi havde akkurat skrevet god ferie til jer og printet et nyhedsbrev, da Aalborg
Kommunes overraskelse tikkede ind, i form af dagsordenen til Ældre- og handicapudvalgets møde d. 20/6. Der indstilles til markante besparelser på BPA.
Politikerne vil takke hjælperne for veludført tjeneste med en betydelig lønnedgang. Det er ikke konsekvensen af en generel lønreduktion for medarbejdere
lønnet af Aalborg Kommune. Næ, man går alene efter handicaphjælpernes løn de lavetlønnede overhovedet der løser opgaver for kommunale midler.
Det er muligvis ikke ulovligt, men det er umoralsk og helt usædvanligt i lyset af
normal praksis på det danske arbejdsmarked. For en hjælper der tjener 20.000
kr. om måneden vil besparelsen udgøre ca. 800 kr.
Andre besparelser rammer brugerne økonomisk, eller på livskvaliteten, ligesom
firmaer og foreninger der varetager arbejdsgiveransvar i BPA, næsten får halveret et allerede meget lavt honorar pr. leveret time.
Selv om den endelige vedtagelse først sker d. 18/9, synes forvaltningen at have
indstillet sig på en vedtagelse. Klubben fik i den forløbne uge, før spareplanen
var kendt, i hvert fald den første henvendelse fra en ulykkelig bruger, der berettede om ændret praksis vedr. bevillinger til ferie.
Klubben indsender naturligvis et høringssvar, i håb om at kunne påvirke beslutningerne, selv om de allerede synes implementeret i praksis.
Samtidig med spareplanen blev fremsat meddelte socialministeren i øvrigt, at
der fremsættes forslag om en ny BPA-lovgivning til oktober, med ikrafttræden til
årsskiftet. Forslaget om ny kvalitetsstandard for en lovgivning der umiddelbart
efter ændres, forekommer meningsløs og det bekymrer, at vi nu igen har udsigt
til mange måneders uro og utryghed i BPA.
Lotte Mørkhøj
formand
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Spareplanens indhold
Aalborg Kommunes Ældre- og handicapudvalg skal tage stilling til markante
besparelser i BPA. Se hele oplægget på: www.tinyurl.com/2013-BPA-spareplan/ det er dagsordenens punkt 3.
Det er vigtigt, at alle berørte brugere og hjælpere forholder sig til situationen.
Hvad vil besparelserne kunne betyde for din BPA, eller for din bruger/din
ansættelse?
Du kan kommentere i klubbens facebookgruppe (alle læser med) eller sende din
kommentar til klubbens bestyrelse, så den kan indgå i et samlet høringssvar. Skriv
til: aalborg-bpa@kbh-nord.dk.
Kommunen påtænker:
• dækning af de hjælperrelaterede udgifter beskæres (fra 800 kr. til 500 kr. pr.
måned)
• dækning af omkostninger til hjælper ifm. feriebevilling fjernes
• beskæring af serviceniveau ifm. weekendbesøg (familiebesøg, sport,
handicappolitiske arbejde mv.) fra de nuværende 12-20 weekender (fastsat
af Ældre- og handicapudvalget d. 15/2-2012) til 2 årlige weekender.
• 6. ferieuge fjernes (2,5 %)
• fritvalgspensionen fjernes (1,09 %)
• rummelighedspuljen fjernes (3,5 %)
• fuld løn under barsel forringes fra 8 uger til 4 uger
• antallet af timer til personalemøder, APV og MUS reduceres (fra 16,5 timer
årligt til 7 timer pr. fuldtidsstilling, defineret ved 1924 timer.)
• fast tilsagn om bevilling af vikar 19 timer ifm. forflytningskurset fjernes (må
betyde at hjælperen ikke får løn under kurset, eller timerne skal tages af
brugerens normalbevilling)
• beløb til varetagelse af arbejdsgiveransvaret reduceres (fra nu 8,30 kr. pr
time til 4,55 kr. pr. time, begge + lønadministration)
Spareplanen tager udgangspunkt i en angivelig udgiftsstigning, der er umulig at
gennemskue.
Klubben har derfor anmodet Aalborg Kommune om aktindsigt i de bagvedliggende
statestikker, regnskaber og budgetter, for at kunne få forståelse for de øgede
omkostninger.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Der kommer ny BPA-lovgivning pr. 1/1 2014
Socialministeren har oplyst i et brev til LOBPA, at der fremsættes lovforslag om
BPA ved Folketingets åbning. Ministeren skriver:
"Et af elementerne i udspillet vil være indførelse af en takstmodel for udmåling af
BPA-tilskud, hvor der bl.a. laves en fast takst til dækning af hjælperløn og
administrationsbidrag. Formålet med takstmodellen er netop at sikre mere
ensartet udmåling af BPA-tilskud på tværs af landet og gøre reglerne mere
gennemskuelige for borgerne."
Det fremgår også af brevet, at der er:
"- opstillet et konkret forslag til et samlet udspil til justeringer, som aktuelt er under
politisk drøftelse."
Vi og de andre klubber er spændte på, om man har tænkt sig at høre brugere og
hjælpere, eller høringsprocesen blot bliver en formalitet. Vi er ikke ret mange
klubber, men vi repræsenterer en betydelig del af landets BPA-ordninger.

BPA med i kommuneaftalen 2014
Hvert år indgår staten og kommunerne / KL en aftale om det kommende års
økonomi. BPA er nævnt i aftalen for 2014, der blev offentliggjort d. 13. juni 2013:
Kommunerne yder i dag et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til borgere
med betydelig og varigt nedsat funktionsevne - også kaldet borgerstyret personlig
assistance (BPA). Der er enighed om, at regeringen vil fremsætte forslag om en
række justeringer af ordningen, der bl.a. sikrer en mere ensartet udmåling af BPAtilskud og letter kommunernes tilsyn med firmaer og foreninger, der leverer BPA.
Justeringerne skal bidrage til at lette kommunernes administration af ordningen,
forbedre kommunernes styringsmuligheder og sikre, at midlerne anvendes til
formålet.

Juraprofessor har undersøgt BPA-området
Professor dr. jur Søren Mørup, Aarhus Universitet og LOBPA, har lavet en rapport
om kommunernes forvaltning af BPA: www.tinyurl.com/SHM-rapporten/
Konklusionen er, at kommunerne i mange tilfælde administrerer og vejleder i strid
med gældende ret, ligesom skønnet sættes under regel. Det er ingen overraskelse.

v/
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