Sundhed og Rehabilitering
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

Information til leverandører af mad efter ordningen om fritvalgsbeviser
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
Gladsaxe Kommune er bevilget hjælp til madservice. Leverandører efter ordningen om fritvalgsbeviser skal ikke godkendes på forhånd, men Gladsaxe Kommune vil løbende føre kontrol
med leverandørens hygiejne i henhold til Fødevarestyrelsens smiley-ordning.
Gladsaxe Kommune betaler kun for én hovedret med udbringning pr. dag til en værdi af 75,90
kr. (fritvalgsbevisets værdi, 2019-niveau). Hvis borgerens bestilling overskrider fritvalgsbevisets
værdi, skal du som leverandør selv opkræve betaling fra borgeren for merværdien.
Borgeren og du som leverandør skal sørge for at udfylde skemaet og returnere til Gladsaxe
Kommune, Visitationen. Leveringen kan gå i gang, når du har modtaget en bekræftelse fra Visitationen.

Krav du skal leve op til som leverandør
For at være leverandør skal du:
•
•
•

•
•

Være registreret med cvr.nr.
Bidrage til at opretholde en god ernæringstilstand for borgeren i henhold til Gladsaxe
Kommunes kvalitetsstandard for madservice (vedlagt).
Kunne levere et sundt og nærende hovedmåltid jf. ”Anbefalinger for den danske institutionskost”, Normalkost til ældre s. 71, Sundhedsstyrelsen m.fl. 2015. Publikationen
findes her: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/anbefalinger-for-den-danske-institutionskost
Kunne sende elektroniske fakturaer til Gladsaxe Kommune, f.eks. via www.virk.dk til
EAN nr. 579 800 869 55 06
Benytte skabelon fra Gladsaxe Kommune (regnark) til specifikation af dine leverancer
til borgeren (tilsendes fra Gladsaxe Kommune, Økonomi og Styring, se kontaktoplysninger nedenfor)

•

Fremsende faktura med vedhæftet specifikation månedsvis bagudrettet til modtagelse
i Gladsaxe Kommune ikke senere end den 4. i måneden. Fakturaen skal indeholde ét
beløb, i henhold til specifikationen. Specifikationen sendes direkte på sikker mail til
Økonomi og Styring på ssf@gladsaxe.dk med att.: ”Ditte Ea Jensen” og skal indeholde
oplysninger om leveringsdatoer, borgernavn, borgers fødselsdato, leveringsadresse
samt pris for mad inkl. levering og alt i henhold til fritvalgbeviset.

hovedret
Dato
borger
fødselsdato leveringsadresse
incl. Levering
01-012020 Peter Svendsen 26-09-1957 paradisæblevej 13
75,90

•

Hvis borgeren mod forventning ikke er hjemme, skal leverandøren straks kontakte pårørende eller kommunen. I tidsrummet kl. 9-14 på hverdage kontakt Visitationen på tlf.
39 57 55 53 og på øvrige tidspunkter kontakt Hjemmeplejen, NORD: 39 57 38 30, ØST:
39 57 38 40, VEST: 39 57 38 50.

Det kan du forvente af borgeren
Bestilling og levering
Borgeren eller pårørende er i stand til at administrere madordningen uden kommunens hjælp,
herunder bestilling og afbestilling. Fritvalgs-kontrakten er en aftale mellem dig som leverandør
og borgeren. I skal derfor blive enige om, hvornår (tidspunkt på dagen) og hvordan (f.eks. emballering, aflevering ved dør eller anrettet i køkken osv.) maden skal leveres mv., og herunder
en beskedfrist for borgeren, hvis der er brug for leverancefrie dage, ændring af leveringstidspunktet osv. f.eks. hvis borgeren skal på ferie.
Betaling
Gladsaxe Kommune og borgeren betaler alene for leverede måltider. Hvis borgeren ikke har
overholdt beskedfristen for en leverancefri dag, og hvis maden er produceret i forventning om
at leverancen skal finde planmæssigt sted, kan borgeren opkræves for værdien af maden den
pågældende dag.

Kontaktoplysninger
Angående en borgers bevilling/behov:
Visitationen, tlf. 39 57 55 53, sofvis@gladsaxe.dk
Angående afregning:
Annemette Kinch Dalgaard, Økonomi og Styring, tlf. 39 57 50 07, ssf@gladsaxe.dk (att: Annemette Kinch Dalgaard)

Angående ordningen om fritvalgsbeviser generelt:
Annemette Bundgaard, Analyse og Udvikling, tlf. 39 57 52 71, annbun@gladsaxe.dk
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Bilag 1: Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandard for madservice, 2020
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