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1. Resumé
Borgere, der er visiteret til madordning med udbringning, får fremover leveret kølemad
fremfor varm mad. Borgere, der ikke selv kan klargøre kølemaden, får hjælp til klargøring af
kølemaden enten som et frokostmåltid eller aftensmåltid.
2. Status
Ca. 287 borgere i Høje-Taastrup kommune er visiteret til madordning med udbringning, heraf
modtager ca. 52 borgere varm mad hver dag, og 235 borgere modtager kølemad.
Jf. gældende kvalitetsstandard kan en borger visiteres til madordning med udbringning
såfremt borgeren har begrænsninger i forbindelse med egenomsorg, praktiske opgaver,
mobilitet og/eller mentale funktioner. Såfremt borgeren ikke modtager daglig hjælp i
hjemmet, leveres der varm mad.
Levering af kølemad sker 2 gange ugentlig i tidspunktet mellem 8 og 13:30, og med
kostportioner til maksimalt 4 dage.
Varm mad til hjemmeboende borgere, leveres dagligt i tidspunktet 11:15 til 13:00. Maden der
leveres, er identisk, uanset om den leveres som kølemad eller varm mad, forskellen er blot at
maden leveres dagligt, og den er varm, når borgeren modtager den.
Der er netop gennemført udbud af madordning med udbringning, og i forbindelse med
udbuddet blev det oplyst fra en leverandør, at flere og flere kommuner vælger, at alle borgere
modtager kølemad og får hjælp til at varme maden.
Borgere betaler samme pris for maden uanset om de får leveret varm mad hver dag, eller
kølemad 2 gange om uge. Kommunen betaler ca. 46 kr. mere pr. varme måltid mad der
leveres. Forskellen skyldes øgede transportudgifter.
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3. Ændringsforslag
Alle borgere, der er visiteret til madordning med udbringning, får fremover leveret kølemad.
Borgere der samtidig ikke er visiteret til daglig hjælp, får hjælp til at få tilberedt kølemaden
enten som frokost eller som et aftensmåltid.
Borgere der får leveret varm mad, får i dag som udgangspunkt ikke personlig pleje.
Overgangen til kølemad kan derfor øge behovet for daglig hjælp til at tilberede kølemaden til
varm mad.
Det vurderes, at 52 borgerne skal have hjælp til at tilberede kølemaden. Hvis samtlige 52
borgere rehabiliteres til selv at opvarme maden og får hjælp svarende til 5 min./dag, kan der
opnås en nettobesparelse på 0,3 mio. kr.
4. Konsekvens
Erfaringerne fra plejecentrene viser, at borgerne er glade for at få serveret den varme mad
som et aftensmåltid frem for et frokostmåltid.
Gevinsten for borgerne vil være, at borgeren i samarbejde med hjemmeplejen selv kan
bestemme, hvornår det varme måltid ønskes set i forhold til borgerens øvrige aktiviteter og
døgnrytme.
Endelig vil der for kommunen være en miljømæssig gevinst, idet en ændring til levering af
kølemad to gange om ugen vil reducere den daglige transport i boligområderne.
Prioriteringsforslaget kan først tidligst iværksættes pr. 01-07-2022, idet forslaget vil medføre,
at der skal udarbejdes ny kvalitetsstandard, nye arbejdsgange i hjemmeplejen og borgere der
i dag modtager varm mad, skal revisiteres.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
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