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Svar på 10-dages forespørgsel om bonus til medarbejdere 
 
Nye Borgerlige og Venstre har stillet en 10-dages forespørgsel vedr. mulig-
heden for bonus til medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet. Kon-
kret bliver der spurgt til: ”Hvad vil det koste at lave en bonusordning på 
10.000 kr. for medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet?” 
 
Den samlede omkostning ved at give medarbejderne en engangshonorering 
på 10.000 plus feriegodtgørelse (1,95 %) fremgår nedenfor.  
Omkostningen er beregnet ved at gange engangshonoreringen inkl. ferie-
godtgørelse med antallet af henholdsvis omregnede fuldtidsstillinger og 
unikke ansatte medarbejdere indenfor hvert afgrænsningsområde.  
Afgrænsningsområderne er udarbejdet af ledelsessekretariatet, og er opdelt 
efter henholdsvis antal medarbejdere på det døgndækkede område, og antal 
medarbejdere der har borgerkontakt.  
 
Der er to måder at beregne beløbet på. I den første beregning tages der 
hensyn til medarbejderens beskæftigelsesgrad. Her omregnes til samlede 
antal fuldtidsstillinger. Den anden beregningsmetode benytter unikke ansatte 
medarbejdere (hoveder) med den effekt, at engangshonoreringen er samme 
størrelse for alle uanset medarbejderens beskæftigelsesgrad.  
 
 
Antal medarbejdere på det døgndækkede område 

Antal fuldtidsstillinger 3.487,30 
Antal unikke ansatte 4.226,00 

 
En engangshonorering til alle medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger) 
på 10.000 kr., + særlig feriegodtgørelse vil koste 35.553.023,50 kr.   
 
En engangshonorering til alle unikke ansatte (hoveder) på 10.000 kr., + sær-
lig feriegodtgørelse vil koste 43.084.070,00 kr.  
 
Antal medarbejdere der har borgerkontakt (frontpersonale)  

Antal fuldtidsstillinger 3.762,60 
Antal unikke ansatte 4.554,00 

 
En engangshonorering til alle medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger) 
på 10.000 kr., + særlig feriegodtgørelse vil koste 38.359.707 kr.  
 
En engangshonorering til alle unikke ansatte på 10.000 kr., + særlig ferie-
godtgørelse vil koste 46.428.030,11 kr.  
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Baggrund - væsentlige afgrænsninger 
 
Opgørelsen er lavet for medarbejdere ansat i august 2022. Vi har foretaget 
nogle organisatoriske afgrænsninger for at finde de medarbejdere som har 
direkte borgerkontakt. 
 

Organisation 
Ældre og Omsorg 
Pleje og Rehabilitering 
Civilsamfund og Samskabelse 
Sundhed og Forebyggelse 

 
Vi har afgrænset fra administration og stabsfunktioner. Herunder også bor-
gerkonsulenter og Sundhed og Omsorgslinjen. 
 
Derudover har vi afgrænset til følgende faggrupper, som har direkte borger-
kontakt. 
 

Faggrupper 
Ergo- og fysioterapeuter 
Husassistenter 
Kostfagligt personale 
Pædagogisk personale 
SOSU-personale 
SOSU-personale u. grunduddannelse 
Sygeplejersker 

 
Opgørelsen indeholder kun månedslønnet personale. Elever er ikke en del 
af opgørelsen. Til sidst har vi afgrænset fra vikarer – f.eks. barselsvikariater. 
 
I forhold til døgnbemandet område, har vi afgrænset til hjemmepleje, pleje-
hjem, sundhedsenheder, Vikærgården, Rehabiliteringshøjskolen, Akuttea-
met og Natsygeplejen. 
 
Højskolen medtages, da det er muligt at kalde til Vikærgården om natten. 
 
Baggrunden for at svare på antal medarbejdere på det døgndækkede om-
råde er at der i 10-dags forespørgslen henvises til den bonus regionen gav 
medarbejderne i forbindelse med vinterpakken fra Folketinget. Den bonus 
blev givet til: ”medarbejdere i særligt vagtbelastede afsnit”. 
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