
 

 

Byrådsmøde den 29. april 2020 

Spørgsmål stillet af Jørgen Brix-Hansen om anerkendelse til personalet i 

sundhedsplejen 

Spørgsmål 
Hej ! 

Jeg har skrevet et forslag i kommunens forslagskasse. 

Dette forslag gentager jeg her som et spørgsmål til byrådet/borgmesteren til mødet på onsdag 

den 29 april 2020: 

Jørgen brix-Hansen - 14. april 2020 

En stor tak ! 

Når Corona-krisen er overstået: Hillerød Kommune bør anstændigvis takke alle faste 

medarbejdere der arbejder i sundhedsplejen: På plejehjem og hjemmepleje - overalt hvor 

medarbejderne, med betydelig risiko for dem selv og deres familier, har måttet møde uge efter 

uge for at tage sig af vore gamle og svage. Dette kunne gøres ved at give en ekstra uges ferie 

til disse medarbejdere, som tak for en usædvanlig indsats. Dette kunne gennemføres uden 

væsentlige omkostninger for kommunens pengekasse.  

Venlig hilsen  

Jørgen Brix-Hansen  

Svar 
Tak for forslaget om en ekstra uges ferie til medarbejdere på ældre og sundhedsområdet, i 

forbindelse med deres indsats under den helt ekstraordinære situation vi er i.  

 

Rigtigt mange borgere i samfundet som helhed, har ydet en stor indsats, ligesom mange har 

måtte yde ofre i form af mistet arbejde og indtægt. 

 

I Hillerød Kommune har mange medarbejdergrupper ydet en vigtig indsats under coronakrisen 

- og gør det fortsat. Det gælder medarbejdere på vores plejehjem, hjemmepleje og i 

sundhedsplejen, ligesom det i høj grad også gælder medarbejdere og ledere på en lang række 

andre områder. 

 

Vi har kigget lidt på det konkrete forslag om at give en ekstra uges ferie til de nævnte 

medarbejdergrupper. Det er ikke uden omkostninger eller besværligheder. Den samlede 

økonomiske omkostning af at give alle de nævnte en ekstra uges ferie vil være ca. 5,2 mio kr. 

i lønomkostninger (deres arbejde skal jo dækkes af andre). Vil der udelukkende skulle 

anvendes vikarer til at løse opgaverne i stedet for dem der tildeles ekstra ferie vil 

omkostningerne formentlig være højere. En ekstra uges ferie vil desuden give betydelige 

problemer i forhold til dækning af vagter, hvis den skulle finde sted i forlængelse af 

hovedferien.  

 



 

 

De medarbejdere der har måtte udskyde deres ferie og frihed, fordi de har arbejdet under 

coronakrisen, vil selvfølgelig få mulighed for at holde ferie og afholde frihed på et senere 

tidspunkt, alternativt få deres ferie udbetalt. 

 

Hillerød Kommune kommer naturligvis til at se nærmere på, hvordan vi bedst muligt 

anerkender de medarbejdere der har ydet en særlig og ekstraordinær indsats under 

coronakrisen.  

 

Hvordan vi gør det, må vi vende tilbage til, når krisen har fundet et mere roligt leje.  
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