Januar 2011
Har du modtaget arbejdsrapporter for januar måned?
Kære bruger.
Brugerklubbens bestyrelse har erfaret, at 43 brugere har fået flyttet sagsbehandlingen
tilbage til hjemstedskommunen.
Dette betyder, at alt, hvad der har med BPA‐ordningen og merudgifter at gøre, ikke
længere administreres af Århus Kommune, men af de forskellige hjemstedskommuner
rundt om i landet.
Flere har ikke fået arbejdsrapporter gældende for januar måned, da det nu er
hjemstedskommunen, der skal stå for udbetaling afløn til dine hjælpere.
Du har måske heller ikke fået udbetalt merudgifter for januar måned, da dette også er
overgået til hjemstedskommunen.
Da du nu ikke længere er tilknyttet Århus Kommune, har du heller ikke længere adgang til
Center for Hjælpeordninger, kommunens/Sikkerhedsforums kurser, råd og vejledning fra
arbejdsmiljøkonsulenten og forflytningskonsulenten.
Brugerklubbens bestyrelse vil opfordre dig til ‐ hvis du ikke allerede er i gang ‐ at tage
kontakt til din hjemstedskommune, så hjælperne kan få deres løn til tiden.
Desuden er det vigtigt at få afklaret:
 Hvilket løntrin beregnes hjælpernes løn ud fra?
 Hvad med de forskellige løntillæg(herunder funktionsløn og tilkaldevagt)?
 Anciennitetstillæg?
 Hvad med fuld arbejdsgiverbetalt pension?
 Fuld løn under sygdom?
 Hvad med ansættelseskontrakter?
 Hvad med sygemeldings‐blanketter?
 Skal hjælperne først afskediges og så genansættes på andre vilkår?
 Hvad med timer til personalemøder, APV og MUS‐samtaler?
 Hvad med kurser for brugere og hjælpere?
 Hvordan får jeg adgang til brug af arbejdsmiljøkonsulent?

 Forflytningskonsulent?
 Hvor skal jeg prøve at skaffe vikarer og få nye hjælpere?
Dette er et forsøg at give et indtryk af alle de spørgsmål, der umiddelbart melder sig, når
en ny kommune fremover skal administrere din BPA‐ordning.
Brugerklubbens bestyrelse har kendskab til brugere, der har henvendt sig
hjemstedskommunen for at blive flyttet tilbage til Århus Kommune, således at
hjemstedskommunen fortsat er betalingskommune. Vi kender dog ingen konkrete
afgørelser endnu.
Bestyrelsen har også kendskab til brugere, der vil anke hjemstedskommunens beslutning
om at hjemtage handleforpligtelsen i forhold til ydelser efter Lov om Social Service og
opfordrer brugere, der ønsker at få sagsbehandlingen tilbage til Århus Kommune, til at
anke.
Det kan oplyses, at kommunen foreløbigt har betalt arbejdsgiverforsikringen for de, der er
forsikret gennem HANDI Forsikrings Service.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Lars på tlf. 8613 0752 eller lpj@stofanet.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

