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Kære medlemmer!
Der er udskrevet folketingsvalg og dagligt er lønnen
og ansættelsesforholdene for de ansatte i den
offentlige sektor
på dagsordenen.
Det er dem vel
undt!
De arbejder hårdt og har bestemt
fortjent bedre, men gad vide hvor
mange af dem der tænker på, at vi
er omkring 1100 brugere af hjælpeordningerne, der har omkring
6000 personlige hjælpere ansat hjælpere der er endnu ringere
lønnet, end de offentligt ansatte
kollegaer?
Hjælperne udfører reelt en opgave
for det offentlige, men er – velsagtens som den eneste gruppe på
arbejdsmarkedet – frataget muligheden for at kunne forhandle løn
med arbejdsgiveren.
Hjælpeordningen er en sær konstruktion, men det er muligt at
forbedre den, så hjælperne ikke
skal betale så høj en pris for brugernes frihed til et liv i eget hjem.

Politikerne skal blot tage ansvaret
på sig og finde en løsning, samt
midlerne til at finansiere den!
Heldigvis er der forbedringer på
vej! I nogle kommuner har de
forstået problemets omfang og
behovet for forbedringer. Desuden vil Folketinget fortsætte deres
arbejde med hjælpeordningen
efter valget.
Denne gang handler nyhedsbrevet
igen overvejende om arbejdet for
bedre løn og ansættelsesforhold,
men det er jo også en vigtig sag!
Lotte Mørkhøj

Indbydelse!
Klubben afholder 2
arrangementer for
medlemmer sidst på
året, det ene er i
Aalborg, det andet i
Hjørring.
Temaet på begge møder bliver
information om vores aktiviteter
og naturligvis, kollegialt og socialt samvær mellem brugere og
hjælpere, samt julehygge. Vi trakterer med gløgg og æbleskiver.
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Af hensyn til indkøb er tilmelding
nødvendig!
Du er velkommen til at invitere
brugere og hjælpere, der ikke er
medlem af klubben.
Arrangementet holdes 2 steder,
fordi vi er blevet opfordret til en
gang imellem at afholde vores
møder udenfor Aalborg. Har du
lyst til at deltage i begge arrangementer, er du hjertelig velkommen begge aftener!
Husk at oplyse om du kommer til
Hjørring, Aalborg eller begge
steder og hvor mange i kommer.
Arrangementet i Hjørring
Afholdes den 28. november 2007,
kl. 18.30, på Vesterlund, Nordens
Allé 21, 9800 Hjørring.
Tilmelding senest fredag d. 23/11:
Annette  98 272298
Lotte  98 171715 eller
e-mail: bestyrelsen@kbh-nord.dk.
Arrangementet i Aalborg
Afholdes den 5. december 2007,
kl. 18.30, på Kærby Hvilehjem,
Ny Kærvej 16 (med indgang fra
Asylvej), 9000 Aalborg.
Tilmelding senest fredag d 30/11:
Annette  98 272298
Lotte  98 171715 eller
e-mail: bestyrelsen@kbh-nord.dk.
(AC/LL)

www.kbh-nord.dk
Har du besøgt vores hjemmeside?
Det er der, du altid finder de seneste oplysninger om klubbens aktiviteter. Du kan også læse referater
og gamle nyhedsbreve, se billeder
fra vores arrangementer og finde
oplysninger om love og regler.
Udover oplysninger om os selv
finder du henvisninger til andre
interessante steder på Internettet.

Arbejdet for bedre løn
I skrivende stund er vi i dialog
med Aalborg, Brønderslev og
Hjørring kommuner.
Vi har også skrevet til: Mariagerfjord, Rebild og Frederikshavn
kommuner, hvor vi kort redegør
for problemerne vedr. de nuværende lønforhold og rekrutteringssituationen, samt opfordrer til en
dialog om en forbedring af vilkårene i de respektive kommuner.
Er du bruger, eller arbejder du
som hjælper, i en kommune der
ikke er nævnt ovenfor, så vil vi
igen opfordre dig til, at du får
udfyldt og returneret vores spørgeskema vedr. løn og ansættelsesforhold. Har du ikke spørgeskemaet mere, kan du hente det på
www.kbh-nord.dk.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Hvis vi ikke får
aktuelle oplysninger om løn
og ansættelsesforholdene
i
netop din kommune, har vi desværre ikke mulighed for at arbejde for bedre
forhold der.
(AC/LL)

Sidste nyt om B-129
Den 22/9 havde TV2s Nyhederne
et indslag om mangel på hjælpere.
De kunne fortælle, at Dansk Folkeparti og Venstre er løbet fra
deres løfter, om midler til en forbedring af handicaphjælpernes
løn.

En overgang så det ellers meget
lyst ud, for efter fremsættelsen af
det nok så omtalte beslutningsforslag B129, kom beslutningsforslaget til behandling i Folketingets socialudvalg. Her vedtog
man en beretning, hvor udvalget
anbefalede ideen med Brugerstyret Assistance (hvor brugeren får
v/

mulighed for at lade en forening
eller lignende overtage arbejdsgiveransvaret) og udvalget præciserede:
”Udvalget forudsætter, at den enkelte
bruger som vælger selv at administrere sin hjælpeordning kan tilslutte
sig sådanne overenskomster, samt at
de herved indgåede overenskomster
efterfølgende modsvares af en tilsvarende udmåling af støtte til den enkelte brugers hjælpeordning”.

Det var lovende udsigter, at
kommunerne fremover ville få
pligt til at bevilge tilskuddet til
hjælpeordningen, så der var midler til at aflønne hjælperne efter
overenskomst, hvis brugere med
arbejdsgiveransvar var tilsluttet
overenskomsten.
V, K og DF skiftede mening
En journalist fra DR 1s Orientering ville lave et indslag om beretningen og især formuleringen
vedr. overenskomsten. Journalisten ville interviewe Formanden
for Folketingets Socialudvalg, Pia
Kristensen fra Dansk Folkeparti,
men hun kunne ikke, hvorfor
journalisten gik videre til Hans
Andersen, socialpolitisk ordfører
for Venstre.
Hans Andersen var noget overrasket over den citerede formulering, og han mente, at det var en
helt anden formulering, som udvalget var blevet enige om. Hans
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Andersen holdt fast på, at der
alene ville være tale om at presse
kommunerne til at følge overenskomsten, der ville ikke følge midler med fra Folketinget. Altså,
akkurat samme situation som nu!

forhold. Uanset om vi får en ny
regering eller ej, så er der derfor
fortsat håb om en lovændring, der
giver hjælperne det tiltrængte løft.

Normalt er presseomtale godt for
”sagen”, men i dette tilfælde blev
det skidt. Beretningen, som partierne ellers var blevet enige om,
var endnu ikke trykt og efter interviewet, ville Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti alligevel ikke støtte socialudvalgets
beretning med den vidtgående
formulering. Beretningen blev
derfor ændret til:
”Udvalget forudsætter, at den enkelte
bruger, som vælger selv at administrere sin hjælpeordning, kan tilslutte
sig sådanne overenskomster, i det
omfang den enkelte brugers udmåling
giver mulighed herfor.”

– hvilket ikke vil ændre den nuværende situation, at kommunerne selv fastsætter hjælpernes løn
og ansættelsesforhold.
Hvad sker der så nu?
Efter indslaget i Nyhederne lovede Socialminister Karen Jespersen
at se på sagen igen og forsøge at
finde en løsning.
Desuden arbejder lobbyisterne
hårdt på at påvirke landspolitikerne, så de forstår nødvendigheden
af ordentlige løn og ansættelses-

Vi har naturligvis givet klubbens
holdning til kende, men derudover overlader vi lobbyarbejdet til
de ”tunge drenge” i DSI og Muskelsvindfonden og bruger vores
kræfter på at påvirke de nordjyske
kommuner og partiernes lokale
(LM)
repræsentanter.

Kommuneaktuelt
 Aalborg Kommune
Formanden
og
næstformanden
har været til møde
med Rådmanden
for Ældre- og
handicapområdet, konsulenterne
for §95 og §96 ordningerne, samt
repræsentanter fra lønkontoret.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Det var et positivt møde, hvor vi
mødte forståelse for brugere og
hjælperes problemer, ligesom vi
mødte vejvilje til at arbejde for
forbedringer, både hvad angår
hjælpernes løn og vejledningen til
brugere.

Brugerhåndbogen
Håndbogen bliver opdateret og
forbedret, så brugere her vil kunne finde oplysninger om aktuelle
satser og regler, samt kommunens
vedtagne praksis vedr. hjælpeordningen.

Aalborg Kommune har valgt
fremover at anbefale FOA og KLs
standardkontrakt og vi aftalte, at
kontrakten bliver tilpasset, så
brugere ikke ved en fejl kan give
deres hjælpere løn og ansættelsesforhold ud over bevillingens
rammer.

Vi har aftalt endnu et møde med
Aalborg Kommune, så vi kan
bidrage med input til håndbogen.

Vi blev lovet, at der med standardkontrakten (fra 1/1-08) indføres pensionsordning til hjælpere
med 1 års anciennitet, desuden
fuld løn under sygdom og barsel,
samt en mentorordning, hvor nye
brugere tilbydes løbende støtte fra
en erfaren bruger.
Hvad angår vores øvrige ønsker,
en stigning af normallønnen, tilpasning af arbejdstidsbestemte
tillæg til forholdene i bistandsplejen (satser og beklædningstillæg),
rådighedstimer (at aktiv tjeneste i
en rådighedstime skal udløse en
normaltime) og overarbejdsbetaling, så regner Rådmanden i øjeblikket på de økonomiske konsekvenser og hvor mange ekstra
midler hun evt. vil kunne finde til
området.

v/

Planen er, at alle brugere vil blive
informeret om de nye tiltag senest
den 1/12-07.
Samarbejdet med lønkontoret
Vi fortalte om de henvendelser vi
har fået fra jer, vedr. samarbejdet
med lønkontoret. Lønkontoret
erkendte, at brugere af hjælpeordningen ikke altid har fået optimal
hjælp. Der bliver arbejdet på at
forbedre dette.
Men, vi må også viderebringe et
stort suk fra lønkontoret. Det sker
nemlig ganske ofte, at skattekort,
ansættelsesbreve, samtykkeerklæringer, indberetningslister, samt
syge og raskmeldinger ikke indsendes rettidigt. Det er skidt!
Vi kan ikke forvente at få god
service fra lønkontoret, hvis vi
ikke selv overholder afleveringsfristerne!
 Brønderslev Kommune
Vi har fået svar på vores henvendelse, at vi snarest vil høre fra Ole
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Jespersgaard, der er formand for
socialudvalget.
Den 5/10 havde DRs P4 Nordjylland et indslag om Brønderslev
Kommunes praksis vedr. hjælpeordningen og hjælpernes dårlige
løn. Her fortalte Ole Jespersgaard
om kommunens forvirring over de
gældende regler. Desuden blev
vores formand Lotte Mørkhøj og
en hjælper, Ulla Johansen, interviewet.
 Hjørring Kommune
Karl Bornhøft, formanden for
Sundhed, ældre og handicapudvalget har svaret på vores henvendelse, at han har sympati for
vores sag og er posetivt indstillet
på at arbejde for en løsning.
Desuden oplyser han, at der i
forbindelse med handicapudvalgets budgetoplæg, er peget på
behovet for ekstra midler til at
sikre bedre løn til personlige
hjælpere.

Frivilligt socialt arbejde
Bestyrelsen søger midler fra frivilligpuljen (§18). Da omkring
halvdelen af vores medlemmer
har tilknytning til Aalborg Kommune og vores arrangementer
hidtil er afholdt her, søger vi i år
kun i Aalborg. Vi har tidligere
fået lidt fra amtets pulje, men

efter kommunalreformen skal
midlerne søges i hver kommune
hvor vi har virke.
Vi håber, at midlerne kan give os
mulighed for fremover at lave
større og bedre medlemsarrangementer, ligesom vi i fremtiden
gerne vil ud i flere dele af regionen. (SC/DH)

T-shirts
Vil du reklamere for klubben – og
i øvrigt have en pæn t-shirt?

Det er en unisex-model, sort med
hvidt print, i 100% bomuld. Den
kan leveres i størrelserne S, M, L
og XL.
Prisen er 100 kr. pr. stk. incl. forsendelsen.
T-shirts kan bestilles hos kasserer
Jan Pedersen  29 405545 (om
aftenen) eller via hjemmesiden
www.kbh-nord.dk.

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk
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Kom ud af busken!
Vi mangler gode ideer og input til
både arrangementer, nyhedsbrevet
og hjemmesiden. Hjælp os!
Vi kan også bruge ekstra hænder,
for det er svært for bestyrelsen, at
nå alt det, som vi så gerne vil
have gjort.
Vi vil gerne finde sponsorer, få
lavet underholdende elementer til
nyhedsbrevet og hjemmesiden
(tegninger og billeder) og have
praktisk hjælp til ad hoc opgaver.
Hvad er dit talent? Måske kan
klubben bruge det! Skriv eller
ring til en fra bestyrelsen.
(SC/DH)

Indlæg fra medlemmer
Opråb til hjælpere!
Fra Lene Schwarz, hjælper
.
Er du interesseret i dine løn
og ansættelsesforhold? Finder du, at du får løn efter fortjeneste?

det jo være vi sad tilbage med
sorteper, når de kommende overenskomstforhandlinger
bliver
overstået.
Vi synes, vi som hjælpere skal
mødes og drøfte vore muligheder
for at gøre noget – men vi gider
på den anden side heller ikke
bruge en bunke kræfter på at sætte
himmel og jord i bevægelse for at
arrangere et møde, hvis det kun er
os, der er opsatte på at ændre
tingene.
Snak med dine kolleger om det –
også meget gerne de, der ikke er
medlemmer af klubben – og kontakt os, hvis I også synes, der skal
ske noget.
Kontakt:
Ulla Johansen  40626115
Lene Schwarz  61715723
Her kunne dit indlæg have
været!

Vi er nogle stykker, der ikke bare
mener, at vi kan læne os tilbage
og lade bestyrelsen gøre alt arbejdet for at bedre vores forhold. Vi
mener, at det er på tide, vi kommer på barrikaderne og får gjort
opmærksom på os selv, og det
arbejde vi udfører. Ellers kunne

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

Sekretær
Lene Lindgreen (hjælper)
Dianevej 40
9210Aalborg SØ
 98 146569
E-mail: ll@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
Nels Lynnerup Olesen (bruger)
Skoletoften 40, Valsgård
9500 Hobro
 96 570833
E-mail: nlo@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

Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk

