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Fritvalgsbevis til Madservice
Udfyldes af visitationen:

Navn:
Telefon:
Fritvalgsbevis udstedt dato:

Fødselsdato:
Adresse:

Udfyldes af borgeren:

Valg af leverandør
Leverandørens:
navn
Adresse:
CVR-nummer:
Telefonnummer:
Ønsket startdato:
Underskrift madleverandør
Dato:

Underskrift:

Fritvalgsbeviset omfatter købsret til én hovedret pr. dag inkl. levering hos
en leverandør, som du selv vælger.
Der gives hermed fuldmagt til, at Høje-Taastrup Kommune kan anmode
Udbetaling Danmark om at trække i min folkepension/førtidspension til
dækning af Madservice jf. Serviceloven.
Fuldmagten er gældende indtil den kaldes tilbage.
Dato

Navn

Det udfyldte Fritvalgsbevis returneres til Sundheds- og Omsorgscentret,
Team Administration, Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Tåstrup,
eller via e-mail til: sundhedomsorg@htk.dk.
Fritvalgsbeviset er ikke gyldigt, før du har modtaget bekræftelse fra HøjeTaastrup Kommune.
Du kan læse om regler og bestemmelser for anvendelse af
Fritvalgsbeviset i vedlagte vejledning.
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Vejledning til borgeren vedrørende
Fritvalgsbevis til Madservice
Sådan bruges Fritvalgsbeviset
Du har valgt et Fritvalgsbevis til Madservice i Høje-Taastrup Kommune.
Det betyder, at du skal træffe aftale med en madleverandør, som vil
levere mad til dig og som opfylder Høje-Taastrup Kommunes krav til
maden.
Du og leverandøren skal udfylde Fritvalgsbeviset. Der skal aftales en
ønsket startdato med leverandøren, og dokumentet underskrives og
returneres til Høje-Taastrup Kommune som angivet på Fritvalgsbeviset.
I forbindelse med den ønskede startdato skal du være opmærksom på, at
der er en opsigelsesfrist på 1 måned, hvis du i forvejen modtager
madservice fra Det Danske Madhus.
Du har pligt til at meddele visitationen, hvis du ikke længere ønsker at
gøre brug af Fritvalgsbeviset.
Fuldmagt til træk i social pension
Når du underskriver Fritvalgsbeviset, gives der fuldmagt til at HøjeTaastrup Kommune trækker egenbetalingen til Madservice fra din sociale
pension. Der trækkes i pensionsudbetalinger i Udbetaling Danmark, indtil
du tilbagekalder fuldmagten ved skriftlig besked til kommunen.
Besked om tilbagetrækning af fuldmagten skal indgives senest 20 dage før
den 1. i en måned, hvis trækket skal bortfalde i pensionsudbetalingen den
efterfølgende måned.
Høje-Taastrup Kommune har som følge af fuldmagten alene adgang til at
trække egenbetalingen til Madservice og får ikke fortrinsret til at få
dækket eventuelle krav i pensionen eller andre ydelser, der bliver udbetalt
fra Udbetaling Danmark.
Når Høje-Taastrup Kommune modtager blanketten retur med oplysninger
om, hvem du har indgået aftale med om at levere mad til dig, så får du et
brev retur med bekræftelse på valget.
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Informationer om Fritvalgsbevis til madproducent/leverandør
Som madproducerende virksomhed, har du mulighed for at blive leverandør af
madservice efter ordningen om Fritvalgsbeviser. Ordningen omfatter borgere,
der bor i eget hjem, og som af Høje-Taastrup Kommune er visiteret til at
modtage madservice.
Leverandører efter ordningen om Fritvalgsbeviser skal ikke godkendes af HøjeTaastrup Kommune på forhånd, men nedenstående krav skal være opfyldt.
Krav virksomheden skal opfylde
 Virksomheden skal være momsregistreret.
 Den tilbudte hovedret, skal leve op til Høje-Taastrup Kommunes
kvalitetsstandard for Madservice. Kvalitetsstandarden findes på HøjeTaastrup Kommunes hjemmeside
 Virksomheden skal sende fakturaer til Høje-Taastrup Kommune.
Fakturaerne sendes elektronisk månedsvis bagud og skal indeholde
oplysninger om, hvilke borgere regningen vedrører, og hvor mange
hovedretter og biretter borgeren har modtaget.
 Virksomheden har meddelelsespligt. Det betyder, at virksomheden har
pligt til at meddele Høje-Taastrup Kommune om ændringer i borgerens
behov for hjælp.
 Øvrige mellemværender mellem borgeren og virksomheden er HøjeTaastrup Kommune uvedkommende
Fritvalgsbevisets værdi
Høje-Taastrup Kommune betaler for én hovedret pr dag. Afregningspriser for
2017 er højest:
Hovedret, kold levering
Hovedret, varm levering
Diætkost, kold levering
Diætkost, varm levering

51,81
59,31
68,88
69,06

kr.
kr.
kr.
kr.

pr.
pr.
pr.
pr.

dag
dag
dag
dag

Har din virksomhed en højere pris, end den Høje-Taastrup Kommune betaler, må
virksomheden opkræve denne betaling direkte hos borgeren.
Har virksomheden en lavere pris, er det dén pris, Høje-Taastrup Kommune
betaler.
Ved ændringer i Fritvalgsbevisets værdi, får virksomheden direkte besked senest
1. december, hvor ændringen træder i kraft 1. januar det følgende år.
Tildeling af Fritvalgsbevis
Borgeren skal selv søge om et Fritvalgsbevis og kan herefter træffe aftale med
en leverandør.
Fritvalgsbeviset er først gyldigt, når leverandøren har udfyldt det, og borgeren
har returneret det til Høje-Taastrup Kommune.
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Kommunen kan i særlige tilfælde fratage borgeren retten til et fritvalgsbevis. Det
kan blandt andet ske, hvis borgeren ikke kan administrere ordningen, heriblandt
at bestille og afbestille måltider.
Afregning med Høje-Taastrup Kommune
Faktura fremsendes til EAN-nummer: 5798008904288.
Reference på faktura: Fritvalgsbevis plus borgerens navn, adresse og
fødselsdato.
Fakturaen skal være modtaget senest d. 4. hverdag i den næstkommende
måned.
Spørgsmål, vedrørende fritvalgsbeviset, rettes til Visitationen på tlf. 4359 1771.
Spørgsmål, vedrørende fakturering og afregning, rettes til Team administration
på tlf. 4359 1703.

90515-17_v1_Fritvalgsbevis til Madservice, Høje-Taastrup Kommune(1).DOCX

4

