
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kære medlem af Borgerrepræsentationen 

Om lidt skal du tage stilling til næste års budget. Det drejer sig om milliarder og 

millioner, kroner og øre, udvidelser og effektiviseringer, minusser og plusser. 

Det drejer sig også om menneskers forsørgelsesgrundlag, adgang til ferie og ret 

til at ansætte kvalificeret hjælp. 

Blandt spareforslagene er der et om at fjerne tilskuddet til den sjette ferieuge for 

handicaphjælperne i BPA-ordningen. Reduktionen af det samlede tilskud til 

borgere med handicap vil spare kommunen for 2,3 millioner kroner om året. 

2,3 millioner kroner er et meget lille beløb i Københavns Kommunes samlede 

budget. Men besparelsen vil betyde en mærkbar og helt urimelig forringelse af 

lønforholdene for en hel medarbejdergruppe. En medarbejdergruppe som i 

forvejen arbejder på et område med vanskelige arbejdsforhold og lav løn. Det er 

ikke rimeligt, at netop denne gruppe skal undvære den sjette ferieuge, som 

næsten alle andre ansatte på det danske arbejdsmarked nyder godt af. 

Vi ved, at budgetlægningen kræver ofre, men det er et skråplan at gå efter en hel 

faggruppe, der er ansat til at tage sig af kommunens borgere med handicap. 

Særligt når argumentet for at gøre det er, at kommunen ikke er forpligtet til at 

udmønte den sjette ferieuge. Hvis forslaget vedtages, bliver Københavns 

Kommune deltager i en skrue mod bunden på handicapområdet, hvor alt der 

ikke er lovbestemt skrælles væk. 

BPA-ordningen er en del af velfærdsområdet. Men selvom det på samme måde 

som ældreplejen også er en støtte til dem, der ikke selv kan, er det væsentligt 

anderledes skruet sammen. Her er kommunen ikke arbejdsgiver – det er den 

enkelte borger med handicap. Derfor er forringelsen af vilkårene for 

medarbejderne i første omgang en forringelse af hjælpen til borgeren. Det er 

borgeren, der får et mindre tilskud fra kommunen. 
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FOA har tidligere, sammen med Dansk Erhverv, rettet henvendelse til 

kommunen med en opfordring til at aflønne handicaphjælperne, som I ville have 

gjort, hvis de var ansat i kommunen. Derfor er det med dyb undren, at vi ser 

netop dette spareforslag i kataloget. 

Når arbejds- og lønvilkårene forringes så drastisk, går det ikke kun ud over 

handicaphjælperen. Den enkelte handicappede får sværere ved at få den hjælp, 

de har behov for – jo ringere vilkår, man kan tilbyde sin ansatte, jo ringere 

chance er der for, at man kan tiltrække en kvalificeret hjælper. 

Kære medlem af Borgerrepræsentationen, vil du være med til at forhindre denne 

forringelse af de handicappede og deres hjælperes vilkår? 

Vær med til at forkaste forslaget om reduktion i tilskuddet til borgerne i BPA-
ordningen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mona Striib                                                  /                     Mari-Ann Petersen 
Formand                                           afdelingsformand, FOA SOSU 


