
Rådmandsindstilling: Status køkkensager 

Den 7. december 2017, Bygningsafdelingen  

Baggrund: 
Primo maj fik Sundhed og Omsorg tildelt 43,4 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet´s pulje til renove-
ring, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Af nedenstående oversigt 
fremgår hvilke projekter midlerne blev tildelt og hvad status er på projekterne medio november 2017: 

1. Hestehavehusene: Afleveret og taget i brug 
2. Sifsgården: Afleveret 30. november.  
3. Kristiansgården: Brandkrav og for høj licitationspris har forsinket byggeriet. Ministeriet er ansøgt 

om forlængelse af tidsplan til marts 2018.  
4. Skelager: Det ophedede byggemarked har betydet at licitation først er sket efter sommerferien. 

Projektet har desuden været ramt af uforudsete forhold der har forsinke udførelsen. Ministeriet er 
ansøgt om forlængelse af tidsplan til 1. marts 2018. 

5. Hørgården: Tages i brug januar 2018 
6. Sønderskovhus: Tages i brug januar 2018 
7. Engsøgård: Tages i brug januar 2018  
8. Næshøjvej 41a: Tages i brug januar 2018 
9. Havkær: Tages i brug januar 2018 
10. Diverse ekstraudstyr: Afsluttet   

Herudover fik MSO i forbindelse med 2. runde af puljeansøgningen primo juni tildelt 1,5 mio. kr. til egen-
produktion af dysfagimad. Indkøb vi disse midler forventes afsluttet i december 2017.  
Fotos fra projekterne fremgår af bilag 1. 

Beslutninger: 
Det indstilles, at chefteamet tager status til efterretning 
 
 

Effekt og målopfølgning: 
At der på alle plejehjem produceres mad fra bunden af 7 dage om ugen snarest muligt. 
Formålet er bl.a. at pirre appetitten hos de ældre og gøre plejehjemmene mere hjemlige. At give beboerne 
en helt anden og bedre oplevelse af måltidet, når de kan dufte maden blive tilberedt og i det hele taget kan 
følge med i madlavningen og måske endda hjælpe lidt med selv.  
Effekten måles bl.a. via tilfredshedsundersøgelse og tilsynsbesøg.  
 
Der følges kvartalsvis op på aktuel egenproduktion. Status på aktuel egenproduktion af mad fremgår af 
bilag 2. 
 
 

Implementering: 
Der er i Bygningsafdelingen dedikeret en projektleder, som varetager alle 9 ombygningsprojekter med bi-
stand fra eksterne rådgiverteams og byggeledere. Alle projekter gennemføres i tæt samarbejde med lokal 
ledelse, ernæringspersonalet og teknisk serviceleder.  
Der sker i alle projekter sparring med hjemliggørelsesteamet.  
Ernæringsassistenterne inddrages lokal både i ombygningsprojekterne og i projekt vedr. dysfagiudstyr.  

 

Kommunikation: 
Hen over efterår og vinter 2017 foretages om- og tilbygninger på 9 plejehjem så maden fremadrettet kan pro-
duceres fra bunden af og duften af mad spredes til beboerne. Dette sker for midler som Sundhed og Omsorg 
har fået tildelt fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale 
køkkener på landets plejecentre. De nye faciliteter tages i brug i perioden november 2017 til marts 2018. 
 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

    

Ansvarlig/Navn: Marianne Weberg, Bygningsafdelingen 

Deltager på mødet: (navn + mobil) Marianne Weberg, 41 85 95 00 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    

Egenfinansieringsdelen af projekterne dækkes af restbudget på køkkensagen på 4,2 mio. kr. 

Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter skal afholdes indenfor det eksisterende budget 

 

Maj 2017 Dags dato  Primo marts 2017  Primo juni 2017   

    

Tildeling af midler fra  
ministeriet 

Rådmandsmøde Rådmandsmøde  
med status 

Rådmandsmøde med sta-
tus på madproduktion 

  



Referat: 

Chefteamet tog status til efterretning 

Rådmanden ønsker et notat for de steder hvor de ikke laver mad 7 dage om ugen om baggrund for hvorfor.  

 


