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Fagbevægelsen i Aarhus og Aarhus for Velfærd står bag en undersøgelse af bor-
gernes holdning til skattestigning for at sikre den kommunale service i Aarhus 
Kommune. 

 

I alt er 1.001 århusianere i alderen 18+ er blevet spurgt. 

Fagbevægelsen stod bag en lignende undersøgelse i maj 2018. 

Undersøgelsen er gennemført af DMA Research. 

 

 

Målt direkte på spørgsmålet om øget skat kontra besparelser på velfærden eksi-
sterer der en markant opslutning (57 procent) til at hæve skatten for dække hullet 
i kommunens budget.  
Det er på samme niveau som i maj måned (59 procent). 

 

Spørgsmål: Aarhus Kommune kommer til at mangle ca. 
250 millioner kroner på kommunes budget næste år og 
formentlig også de kommende år. Hvordan synes du, at 
Aarhus Kommune skal dække dette hul i budgettet? 
 

Total 

Pengene skal findes ved en skattestigning på 0,5 procent 57% 

Pengene skal findes ved besparelser på velfærden f.eks. ældre-
pleje, daginstitutioner, folkeskoler og fritidstilbud 

13% 

Ved ikke / Ingen af disse 30% 

Total 100% 

 

 

 

Borgernes holdning er, at der er for lidt personale til at løfte opgaverne (53 pro-
cent). Og 72 procent er meget uenig eller uenig i at, der kan spares på antallet af 
medarbejdere. 

 

Spørgsmål: Hvad er din generelle 
holdning til antallet af medarbej-
dere på Aarhus Kommunes folke-
skoler, daginstitutioner, pleje-
hjem og fritidstilbud? 

Total 

Der er for lidt personale til at løfte op-
gaverne 

53% 

Der er et tilpas niveau i antallet af 
personale 

18% 

Der kan skæres yderligere i antallet af 
personale 

4% 

Ved ikke 26% 

Total 100% 

 



Spørgsmål: Der kan spares på antallet af medarbejdere i 
ældrepleje, daginstitutioner, folkeskoler fritidstilbud bor-
gerservice og på handicapområdet uden at det går ud 
over service og kvalitet. 

Total 

Meget uenig 41% 

Uenig 31% 

Hverken eller 11% 

Enig 8% 

Meget enig 2% 

Ved ikke 8% 

Total 100% 

 

 

76 procent er enige eller meget enige i, at politikerne svigter den opgave, de er 
valgt til at løse, hvis de gennemfører store besparelser. 

Spørgsmål: Hvis politikerne gennemfører store besparel-
ser på ældrepleje, daginstitutioner, folkeskoler, fritidstil-
bud, borgerservice, beskæftigelse og handicapområdet, 
så svigter de deres fornemste opgave, der er at sikre en 
god kommunal service i Aarhus kommune. 

Total 

Meget uenig 2% 

Uenig 5% 

Hverken eller 11% 

Enig 36% 

Meget enig 40% 

Ved ikke 5% 

Total 100% 

 

73 procent mener slet ikke eller i mindre grad, at de har indflydelse på de politi-
ske beslutninger. Og 76 procent mener slet ikke, eller i mindre grad de kan på-
virke beslutningsprocessen. 

Spørgsmål: I hvilken grad oplever du at du som borger 
har indflydelse på de politiske beslutninger i Aarhus Kom-
mune 

Total 

I høj grad 1% 

I nogen grad 18% 

I mindre grad 43% 

Slet ikke 30% 

Ved ikke 8% 

Total 100% 

  



 

Spørgsmål: I hvilken grad oplever du, at du som borger 
kan påvirke beslutningsprocessen i de netop forestående 
spareplaner i Aarhus Kommune? 
 
 

Total 

I høj grad 1% 

I nogen grad 12% 

I mindre grad 39% 

Slet ikke 37% 

Ved ikke 10% 

Total 100% 

 

 

80 procent er meget enig eller enig i, at det er forkert at indføre besparelser, der 
skaber et dårligere arbejdsmiljø. 

Spørgsmål: Det er forkert at indføre besparelser, der ska-
ber et dårligere arbejdsmiljø for kommunens ansatte i 
ældrepleje, daginstitutioner, folkeskoler, fritidstilbud, 
borgerservice, beskæftigelse og handicapområdet. 
 

Total 

Meget uenig 2% 

Uenig 4% 

Hverken eller 10% 

Enig 37% 

Meget enig 43% 

Ved ikke 4% 

Total 100% 

 


