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1. Velkomst og præsentation.  

Kort runde, samt velkommen. Vi er 3 handicapledsagere og 13 handicaphjælpere 
samt 1 som ikke er mødt op. 

 

  

2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af 
forretningsorden. 

Forretningsordenen godkendt. Ingrid Hansen blev valgt som ordstyrer og Karin 
Krogh som referent. 

 

  

3. Orientering fra det faglige udvalg. 

Fagligt udvalg kom med en kort beretning fra året der er gået, se bilag 1 

Gennemgang af mødets program. 

Fortalte om Jaet til overenskomsten. Ingen konflikt i denne omgang, men også 
kun en meget lille stemmeprocent. 

Snakken gik omkring vores problemer omkrig overenskomst eller mangel på 
samme.  

 

 

4.    Uddannelse 

Sagsfremstilling 

FOA har sammen med konsulentfirmaet New Insigt gennemført en analyse af 
handicaphjælpernes arbejdsmarked og afdækket mulighederne for at oprette 
uddannelse til hjælpere.  Vi forventer, at den endelige analyse vil være færdig 
inden landsmødet og så vil den blive sendt til deltagerne.  

Allerede nu kan vi dog sige, at det ser ud som om der er mange barrierer for at 
etablere uddannelse i Erhvervsuddannelse-regi (EUD). Barrierne er både blandt 
hjælpere, arbejdsgivere og brugerorganisationer. 



Oplæg v/sektornæstformand Heidi Leen. 

 

Indstilling 

Faggruppen drøfter, hvad vi om uddannelse. Hvad er vigtigt for os og hvad skal 
FOA være særligt opmærksom på? 

        Konsulent Charlotte Netterstrøm fra forbundet kom med et oplæg om 
uddannelse. Vi fik en rigtig god dialog om alle muligheder og fagligt 
udvalg har fået opgaven som uddannelsesgruppe.  

De skal sammen med Charlotte lave en folder, som kan hjælpe 
handicaphjælpere i gang med uddannelse. 

         Der kommer materiale fra oplægget til alle. Det bliver sendt når fagligt 
udvalg har modtaget det. 

           

 

5.     Valg af ordinært medlem og suppleant til fagligt udvalg 

Sagsfremstilling 

Jonna Oesen er udtrådt af udvalget.  Karin Krogh modtager valg.       

                                      

Indstilling 

• Valg af ordinært medlem 

• Valg af suppleant 

 

         Valg af ordinært medlem. Karin Krogh blev valgt. 

          Valg af suppleant. Helene Melchior Jensen blev valgt. 

            

 

6.     Fælles tema  

Social- og sundhedssektorens faggrupper - nøglepersoner i 
de svage borgeres sundhed 

Sundhed er højt på den politiske dagsorden. Danskerne har en lavere 
middellevealder end sammenlignet med andre lande. Danskernes sundhed kan 
blive bedre.  

Der har i de senere år været en række forskellige initiativer og udredninger, der 
har sat fokus på dette. Forebyggelseskommissionen ”Vi kan leve længere og 
sundere” april 2009, ”Sundhed og trivsel på arbejdspladsen – en vejledning ” 
Sundhedsstyrelsen december 2009 og ”Sundhed – sådan – en håndbog til de 
kommunale arbejdspladser” februar 2010 for blot at nævne nogle af de vigtigste.  

Social- og sundhedssektoren ønsker med fællestemaet at sætte fokus på, hvad 
faggrupperne kan gøre i det daglige arbejde for de borgere/patienter/klienter de 



arbejder for og hvad faggrupperne kan gøre for at styrke og forbedre deres egen 
sundhed. 

Til at igangsætte den fælles diskussion ”Hvad kan du gøre for borgerens sundhed 
– og for din egen? er inviteret overlæge Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet. 
Bente Klarlund Pedersen har markeret sig stærkt i debatten blandt andet med 
ideen om motion på recept, hun har haft plads i Forebyggelseskommissionen og 
meget meget mere. 

Efter det fælles indspil er der diskussion og idéudvikling i grupper, der dannes på 
tværs af faggrupperne med udgangspunkt i arbejdspladsen – hospital, det 
kommunale plejeområde, psykiatri. Arbejdet tager udgangspunkt i spørgsmålet  
”Hvad kan du gøre for borgerens sundhed – og for din egen? Konklusionerne fra 
debatterne vil indgå i FOAs sundhedspolitiske udspil, der kommer efter 
sommerferien. 

 

Et rigtigt godt oplæg fra overlæge Bente Klarlund Pedersen. Alle kunne 
se sig selv i nogle sundhedssituationer, eller mangel på bedre. En rigtig 
god dialog i grupper, hvor mange ting kom frem i lyset og den ubevidste 
tankegang vendt.   

 

 

7. Overenskomstorientering for handicaphjælpere 

Sagsfremstilling 

Fællesoverenskomsten med 3F blev indgået 1. september 2009 og er blevet 
fornyet med virkning fra 1. marts 2010.  

De relevante spørgsmål nu er blandt andet: 

- hvordan kan vi gøre overenskomsten mere alment kendtP 

- hvordan kan vi sikre os at overenskomsten bliver brugt? 

- Hvordan kan vi sikre at både enkelt-brugere og private virksomheder vil 
bruge den? 

 

Mumme Thing, konsulent i FOA Overenskomst, kommer med indlæg. 

 

         Indstilling 

• At det drøftes, hvordan der skal arbejdes videre med overenskomsten ud fra 
oplægget og de nævnte spørgsmål 

 

Mumme Thing kom med et oplæg om status på overenskomsten. Der var 
en god debat og mange spørgsmål til Mumme. Der er stadig meget 
frustration på området. 

Der er mellem 20 og 30 tiltrædelsesoverenskomster. Der er dog stadig 
ikke mange, som bliver aflønnet efter den. 

Der er mange politiske handlinger endnu. Brev på vej fra FOA og 3F, da 
der er punkter som lovmæssigt ikke er korrekt.  



Nogle arbejdsgivere er under foreninger/firmaer. Der er et par stykker, 
som er rigtig gode til at følge den nye overenskomst.  

Lolland kommune har forlangt, at INGEN må gå ind i en forening/firma, 
men dette er ikke lovmæssigt korrekt. 

En 3 til 4 kommuner er okay at arbejde med, men resten……. 

Uanset hvordan en kommune udmåler sin støtte, så må der ikke være 
forskel på udmålingen. 

To nye firmaer er nok klar til underskrive en overenskomst, nu hvor 
Ok10 endelig er på plads. Det er Handihelp og Handicaphjælp Danmark. 
De modtager den i næste uge til underskrift. 

Bruger-Hjælper Formidlingen er dog ikke til at snakke med. De svarer 
ikke på breve og andet. 

Hvad skal vi gøre?? Varsler vi konflikt?? Strejke?? 

Vi vil gerne kunne ramme de foreninger/firmaer, som ikke vil arbejde 
sammen med os, men hvis vi gør det, vil det kun være vores brugere vi 
rammer. Det vil hele vejen ramme de forkerte. Vi er alle enige om, at en 
strejke ikke ville kunne løse noget og ikke noget vi vil arbejde i. 

Vi vil prøve på alle mulige andre måder. 

De foreninger/firmaer som ikke har skrevet overenskomst, må ikke 
sende folk på 24 timers vagter, da de ikke har retten til det. 

På REHAB vil vi lave en lille negativ reklame for Bruger-Hjælper 
Formidlingen og andre ”pirat firmaer”. 

 

 

8.      3 politiske budskaber til sektorbestyrelsen 

Sagsfremstilling 

Til brug i det videre arbejde vil sektorbestyrelsen gerne have tre politiske 
budskaber fra faggruppen. Budskaberne vil indgå i bestyrelsens diskussioner og 
arbejde med sektorens politik. Ud over at skrive budskaberne i referatet, skal de 
præsenteres mundtligt for de hele faggruppelandsmødet. 

Budskaberne kan være faggruppens reaktion eller tanke om det, der står i 
Social- og Sundhedssektorens Statusrapport 2009. Den er udsendt med 
materialet. Rapporten fortæller om aktiviteter og resultater i sektorens arbejde. 
Den viser også, sektorens Agenda, som er de politiske mål og aktiviteter, som 
sektorbestyrelsen har besluttet at arbejde med i denne kongresperiode (oktober 
2008-november 2010).  

Budskaberne kan også være baseret på nogle af de punkter, faggruppen selv har 
haft på dagsordenen 

 

Indstilling 

Der vælges en til at præsentere budskaberne til den fælles afslutning. 

Der vælges tre politiske budskaber til sektorbestyrelsen. For hvert budskab 
vælges en kort begrundelse. 



 

         Udannelse, OK og fag og organisering. 

1. Budskab: Få vores overenskomst til at fungere i praksis! 

Begrundelse: Ellers er handicaphjælpere en saga blot i FOA. Mange 
handicaphjælpere er meget trætte af at høre om en overenskomst, som 
endnu ikke bliver brugt. Frustrationen er stor, da mange i befolkningen i 
dag tror, at vi i dag bliver aflønnet efter overenskomsten, men nej. 
Befolkningen, altså også alle andre, skal have en information (PR skal 
bruges meget mere.) 

   

2. Budskab: Skabe landsdækkende uddannelse/kursustilbud for  
    handicaphjælpere! 

Begrundelse: Stort behov og svært at samle handicaphjælper ved alle 
skoler, derfor samles vi. Giver også en mulighed for mere 
kommunikation mellem handicaphjælper. 

 

3. Budskab: Fast aftale om arbejdsindhold 

Begrundelse: Så der er grænser for, hvad vi bliver udsat for samt 
minimering af dårligt psykisk arbejdsmiljø.  

  

 

9.     Eventuelt. 

           REHAB den 4. maj. FOA har lavet invitation og betaler transport. 

          TV/PR 

          Brev 

 

10.   Evaluering. 

          Der kommer en skriftlig evaluering. 

          Vi havde en snakkerunde og stemningen var positiv. Kunne dog godt 
bruge mere tid i faggruppen.   

 

 

Referent Karin Krogh.   

  

 


