
 

Udtalelse fra LOBPAs generalforsamling 2013 

LOBPA har netop afholdt sin 5. generalforsamling. Til august kan vi fejre fem års jubilæum i forvisning om, at vores forening, 
der står vagt om hjælperordningen, og som baserer sig på principper som solidaritet og not-for-profit, har vist sig levedygtig. 
Det skyldes imidlertid hverken held, eller at vi er hjulpet på vej af systemet. Det skyldes alene mod og vilje. Mod til at 
fastholde borgernes ret til at leve et liv som alle andre. Og vilje til at sikre vores uundværlige hjælpere anstændige løn- og 
ansættelsesvilkår gennem indgåelse af overenskomst. 

  

Vi har gennemlevet 5 turbulente år, hvor kommunale spareplaner og en mistænkeliggørelse af både BPA-modtagere og BPA-
firmaer har fået pressens bevågenhed snarere end den succeshistorie, som BPA vitterligt også er. 

  

Lige netop nu arbejder Folketinget med at revidere reglerne om BPA, og vores forventning er, at vi bl.a. vil se opstramninger 
af regelsættet, og at heller ikke vores område går fri af besparelser. 

  

I LOBPA er vi parate til at påtage os ansvaret for at forvalte både de kommunale tilskud og vores arbejdsgiveropgaver på en 
ansvarlig måde. Til gengæld vil vi også gerne høres, når ændringer er undervejs, og bidrage med vores erfaringer, så vi denne 
gang får et regelsæt, der på én gang sikrer vores rettigheder og retssikkerhed samtidig med, at borgere og kommuner får 
bedre gennemsigtighed for så vidt angår de enkelte leverandørers tilbud, kvalitet og økonomi. 

  

LOBPAs generalforsamling opfordrer derfor på det stærkeste socialministeren og Folketinget til at invitere os med ved bordet i 
udformningen af de regler, der afgør vores livskvalitet. 

  

LOBPA er som eneste landsdækkende medlemsorganisation for borgere med BPA talerør for landets ca. 2.000 borgere, der er 
omfattet af reglerne om BPA. Samtidig har LOBPA specialiseret sig i at tilbyde administration af BPA ved bl.a. at stå for 
ansættelser, lønadministration og juridisk kompetence. 

 


