
 

 
Aarhus 31.08.2022 

 
 
10 dages forespørgsel – Bonus til medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet 
 
Hvad vil det koste at lave en bonusordning på 10.000 kr. for medarbejderne på sundheds- og 
omsorgsområdet? 
 
Vi ønsker at spørge borgmesteren og socialdemokratiet om følgende:  
 
Vil socialdemokratiet finde ekstra midler i kommunekassen til at give alle social og sundhedsfaglige 
medarbejdere en ekstra bonus? 
Hvor meget vil socialdemokratiet give hver enkelt medarbejderne i bonus? 
Hvor vil socialdemokratiet finde pengene til det? 
 
Motivering:  
Socialdemokratiet ved Anette Poulsen har udtalt til TV2 Østjylland at en bonus til vores medarbejdere på 
sundheds- og omsorgsområdet, som vi kender fra regionen kunne være et element, og ”et badge gør det 
ikke alene”.  
  
I forhold til den del der går på bonus til medarbejderne. Så er det et meget sympatisk forslag. Vi er enige i, 
at mange af vores dygtige medarbejder fortjener en ekstra tak. Ikke kun pga. af tiden under Corona, men 
også pga. den nuværende situation med rekrutteringsudfordringer. De har gennem flere år gjort en 
ekstraordinær indsats, som er uvurderlig. 
  
I forbindelse med budgetforhandlingerne, har borgmesteren meldt ud at vi står overfor en stor sparerunde. 
Derfor virker det desværre også urealistisk med en bonusordning.  
Socialdemokratiet har heller ikke fremsat et budgetforslag, hvor de ønsker at prioritere en bonus til 
medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet. Når den socialdemokratiske formand for sundheds- og 
omsorgsudvalget udtaler sig om dette. Får man ellers det indtryk, at Socialdemokratiet netop vil kæmpe for 
en bonus til medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet til de kommende budgetforhandlinger. 
  
Om det er sådan det forholder sig, eller om det bare er et tomt løfte som man ikke har tænkt sig at 
prioritere. Det er ikke op til os at afgøre. Men alle gode debatter om prioriteringer til 
budgetforhandlingerne, kræver at vi diskuterer ud fra fakta. Derfor ønsker vi at få oplyst hvad en sådan 
bonus ordning ville koste i Aarhus. 
  
At det omtalte badge så intet havde at gøre med løn, men var en selvstændig rekrutteringskampagne, gør 
blot populismen endnu mere tydelig i udvalgsformandens udmelding, såfremt den ikke bakkes op af 
handling fra Socialdemokratiet.  
  
Baggrunden er at 11.000 ansatte i Region Midtjylland fik ekstra 10.000 kroner som tak for hjælpen i Corona 
tiden. 
 
På vegne af 
 
Henrik Arens – Politisk leder Nye Borgerlige 
Christian Budde – Politisk leder af Venstre 


