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Implementering af fritvalgsbeviser på madlevering 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen skal jf. § 91 i serviceloven skabe grundlag for, at 
modtagere af madservice kan vælge mellem to eller flere leverandører, 
således at borgernes frie valg tilvejebringes.  
 
Social- og Seniorudvalget har d. 11/6 2018 besluttet, at administrationen 
skal udarbejde en indstilling til indførelse af fritvalgsbeviser på 
madlevering, således at kommunen tilvejebringer borgerens frie valg. 
 
Information om fritvalgsbeviset 
Hørsholm Kommune leverer i dag mad til visiterede borgere i samarbejde 
med Breelteparkens centralkøkken. Ved at indføre fritvalgsbeviser kan 
borgere fremover vælge mellem at modtage mad fra Breelteparkens 
centralkøkken eller at modtage et fritvalgsbevis. 
 
Fritvalgsbeviset har karakter af en købsret til den hjælp, som borgeren er 
visiteret til. Borgerne, der tilbydes fritvalgsbeviset, får ret til selv at 
udvælge og antage en CVR-registreret virksomhed til at udføre den 
visiterede hjælp. 
 
Kriterier for målgruppen 
For at modtage fritvalgsbeviset, skal man visiteres til dette. Ved 
visitationsbesøget træffer borgeren beslutning om, hvorvidt der ønskes et 
fritvalgsbevis eller madlevering fra Breelteparkens centralkøkken. 
 
Kriterier og krav til målgruppen jf. gældende kvalitetsstandard for 
madlevering: 

 Borgere, som af fysiske og psykiske årsager skønnes at have behov 
for madlevering. 

 Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse 
med tilberedning af den varme mad. 

 Borgere, som er ude af stand til selv at hente mad på 
aktivitetscenteret. 

 Borgere og deres pårørende, hvor der er behov for aflastning 

omkring madlavningen. 
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Hvis fritvalgsbeviset vælges, er borgeren ansvarlig for: 

 Selv at træffe aftale med f.eks. en slager, kro, cafe eller lignende 
om køb af et hovedmåltid. 

 Kontakte kommunen med henblik på at få leverandøren godkendt. 

 Få den valgte leverandørs underskrift på fritvalgsbeviset og 
efterfølgende returnere dette til Hørsholm Kommune. 

 Administrere madordningen, herunder bestilling og afbestilling til 
leverandøren (eksempelvis ved indlæggelse og ferier) og betaling 
af regninger for evt. merpris. 

 Selv kunne bestille en sund og nærende kost. 

 Selv kunne tage imod maden, når leverandøren ankommer. 
 
Kommunen kan i særlige tilfælde fratage borgeren retten til et 
fritvalgsbevis. Det kan bl.a. ske, hvis borgeren ikke kan administrere 
ordningen, heriblandt bestille og afbestille måltiderne. 
 
Kriterier for privatleverandører 
Kriterier og krav til private leverandører jf. gældende kvalitetsstandard for 
madlevering: 

 Leverandøren forpligter sig til at udføre de visiterede indsatser. 

 Leverandøren forpligter sig til at engagere medarbejdere med 
relevant faglig kompetence. 

 Medarbejdere skal bære synligt legitimationskort med vellignende 
foto. 

 Leverandøren skal føre tilsyn ved udbringning af maden og give 
besked til hjemmeplejen ved ændring af borgerens tilstand. 

 
Derudover gør følgende sig gældende: 

 Leverandøren skal være CVR-registreret. 

 Leverandøren skal være i stand til at sende en elektronisk faktura 
til kommunen. 

 Leverandøren skal kunne levere maden. 

 Leverandøren skal godkendes af kommunen på baggrund af 
Fødevarestyrelsens tilsynsrapport og smiley-ordning.  

 
Tilsyn 
Tilsyn, med de private leverandører, sker vha. Fødevarestyrelsens 
tilsynsrapport og smiley-ordning. Kontrollen fortages ved aftaleindgåelse 
og herefter to gange årligt. For at blive godkendt skal leverandøren enten 
have modtaget Fødevarestyrelsens elite smiley, eller ingen anmærkninger 
have i forhold til de hygiejniske forhold. Overholder leverandøren ikke 
kravene, ophæves kontrakten. 
Derudover foretages der løbende brugertilfredshedsundersøgelser. 
 
Betaling 
Der er egenbetaling, med et lovbestemt betalingsloft, for madlevering. 
Hørsholm Kommune opkræver egenbetalingen, i henhold til 
betalingsloftet, hos borgeren. Betalingsloftet fastsættes en gang årligt.  
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Fritvalgsbevisets værdi svarer til den kommunale pris på en hovedret med 
levering. Det kommunale tilskud til madlevering er det sammen, uanset 
om borgeren vælger madlevering fra Breelteparkens centralkøkken eller 
fra en privatleverandør. 
 
Hvis borgeren vælger en leverandør, hvis priser overstiger fritvalgsbevisets 
værdi, hæfter borgeren for merprisen.  


