
Chefteamindstilling: Udbud af madservice 

11. januar 2018, Fællesstaben  

Baggrund: 
I 2011 var Madservice med udbringning i udbud og der blev efterfølgende indgået en aftale med Det Dan-
ske Madhus, som løb indtil oktober 2017. Der er ikke lagt en mulighed ind i kontrakten for forlængelse, 
hvorfor MSO er nødt til at sætte området i udbud. 
Der er aftalt en midlertidig forlængelse af kontrakten med Det Danske Madhus, som løber indtil videre. Det 
er juridisk muligt at forlænge aftalen midlertidigt under forudsætning af at udbuddet er undervejs. 
 
Vedlagt er baggrundsnotat, hvori det anbefales, at MSO gennemfører udbuddet ved model A, som betyder 
at: Udbuddet gennemføres som et ”udbud under godkendelsesmodellen” som dækker hele kommunen 
hvor tilbudsgivere skal kunne levere både normal- og diætkost. En leverandør bliver udbuddets ”vinder” og 
bliver dermed hovedleverandøren, som sætter prisen. 
 
Derudover anbefales det at: 

• De indkomne tilbud vurderes efter en model hvor pris og kvalitet vurderes 50-50. 

• Kontraktperioden bliver 3-4 år med mulighed for forlængelse 1-2 år. 

• Levering til lokalcentre skal være en option. 

• Der stilles krav om en økologiprocent på 30%. 

Beslutninger: 
CT skal beslutte: 

• At udbuddet skal gennemføres under samme vilkår som det eksisterende, Mulighed A i notatet. 
(To modeller er behandlet i vedlagte notat) 

• At de øvrige anbefalinger tilsluttes. 
 

• At der nedsættes en styregruppe bestående af: 
Jens Lassen, 
Jakob Amtorp, 
Tina Porsmose eller repræsentant fra ernæringsklyngen, 
Jakob Nielsen 

 

Effekt og målopfølgning: 
MSO kan efter udbud give borgerne et godt produkt, som borgerne er tilfredse med og som ikke belaster 
MSO økonomi mere end højst nødvendigt. 
 

Implementering: 
 
Nedsættelse af styregruppe. 

• Gennemgang af eksisterende kontrakt. 

• Organisering og tidsplan for udbud 

• Udbudsforretning 
 

Resultatet af udbuddet forelægges Rådmand/CT 3. maj 2018. 

 

Kommunikation: 
Udbud af madservice skal sættes i gang. Der forventes en aftale maj 2018, der kan træde i kraft forsommer 
2018. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi 

    

Ansvarlig/Navn:  Jakob Nielsen, Fællesstaben 

Deltager på mødet:  
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing X MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

 X   

Afsat til ekstern konsulentbistand: 200.000 kr.  

 

Økonomisk har Madservice balanceret for MSO de seneste år, idet borgers egenbetaling har været lig vores 
afregning til DDM. MSO må forvente at de nye tilbudspriser bliver højere, hvilket vil indebære et tilskud på ca. 
mio. kr. 1,8 om året.  
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Chefteam-møde Styregruppen mødes Udbud CT forelægges resultat kontraktindgåelse Start ny aftale 

 



Referat: 

CT besluttede med nedenstående bemærkninger 

• At udbuddet skal gennemføres under samme vilkår som det eksisterende, Mulighed A i notatet.  

(To modeller er behandlet i vedlagte notat) 

• At de øvrige anbefalinger tilsluttes 

• At der nedsættes en styregruppe bestående af: 

Jens Lassen, Jakob Amtorp, Tina Porsmose eller repræsentant fra ernæringsklyngen, Jakob Nielsen 

Inden ovenstående udbud sættes i gang, undersøges det nærmere hvor stor en andel borgere i ældreboliger, der får madservice – og om der kan tænkes andre muligheder 

ind hvis modtagere bor tæt på hinanden. Der skal også ses på diæter og hvordan vi kan få prisen ned mhp. krav, kvalitet, serviceniveau mv. Der ses også på smilets mads 

rolle ift. diæter. 

Resultatet drøftes med Direktør/Rådmand, som aftaler endelig beslutning. 
 


