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INDLEDNING - Møde i madgruppen den 21. november 2022 på Rådhuset 
Tina Wils og Charlotte Grimstad via konsulent Maria Adelsten bad om at deltage på den første del/halve 
time den 21. november 2022 for at drøfte status på projektet. Her blev der oplyst, at konsulenten og 
leder af madservice ophørte med øjeblikkelig virkning i det fortsatte arbejde; idet administrationen 
fandt et tilstrækkeligt grundlag for at iværksætte initiativer i 2023.  
 

Fra madgruppens side blev der udtrykt meget stor forundring over denne uventede og pludselige 
udvikling, idet projektet oprindeligt var blevet aftalt til at indeholde et meget mere og omfattende 
undersøgelses- og udviklingsforløb. Her blev det, mellem administrationen (Tina Wils og Charlotte 
Grimstad) og Seniorrådet (Bjarne Larsen og Kim Røgen) aftalt, at Marie Adelsten skulle bistå som 
konsulent for madgruppen i hele forløbet, som er mere omfattende et blot det, der fremgår af 
projektplanen.  
 

Madgruppen har et stort forbehold overfor det videre forløb, som administrationen forelagde. Dette vil 
bl.a. forudsætte en konstruktiv opbakning fra politisk- og kommunal side og mulighed for at kunne 
trække på faglig viden og ressourcer til at støtte for projektforløb, som var indeholdt i seniorrådets 
oprindelige plan. En plan der lå til grund for aftale mellem administrationen og Seniorrådet. For øvrigt 
var det administrationen, der tilbød denne konsulenthjælp.  
 

Forespurgt om, hvorvidt beløbet på 1,875 mio. kr. til ansættelse af køkkenmedarbejdere mv. i 2020 er 
blevet realiseret, svarede administrationen, at det har været vanskeligt at finde medarbejdere i den 
nuværende situation. Hvad er pengene så gået til? Fra 2020 til og 2023 svarer det til 7,5 mio.kr.!! 
 

Seniorrådet vil udtrykke stor kritik af administrationens utidige indblanding, der desuden ”kortslutter” et 
projekt, der på ingen måder er færdigarbejdet; samt bryder en indgået aftale. Ikke engang bliver de 
personer, som aftalen er indgået med, adviseret på forkant. Det er uhørt. Ældre- og Sundhedsudvalget 
”træffer beslutning” via en orientering på et ufuldstændigt, fejlagtigt og mangelfuldt grundlag. 
 

For god ordens skyld bad formanden og næstformanden på et møde med borgmester og administration 
i begyndelsen af december 2022 om at genoverveje den trufne beslutning og trække den tilbage. Dette 
blev ikke imødekommet.  
 

For at kunne videreføre madprojektet er der behov for ekstern bistand. En bistand som Seniorrådet 
finder nødvendig, hvis det skal gennemføres på et kvalitativt og konstruktivt niveau. Rådet er enige i 
beslutningen, at fortsætte madprojektet under forudsætning af, at Seniorrådet får mulighed for at 
finansiere den nødvendige eksterne bistand mv.. Der er udarbejdet en ansøgning til Ældre- og Sund-
hedsudvalget om overførsel af en andel af de ikke forbrugte midler på kr. 46.000 fra 2022 til 2023 til 
formålet. Fås denne overførsel ikke, ser Seniorrådet ikke anden mulighed end at stoppe projektet. 
I afsnittet under sagsfremstilling i dagsorden står der: ”Initiativet til måltidsprojektet kommer fra 
Seniorrådet, som ønsker at evaluere og vurdere, om der er behov for tiltag i forbindelse med kommu-
nens madservice og måltiderne på plejecentrene.” Det er korrekt, at initiativet til måltidsprojektet 
kommer fra Seniorrådet. Det er ikke korrekt, at Seniorrådet ønsker at evaluere og vurdere projektet nu. 
Det er ene og alene administrationens ønske. 



NOTAT – Vedrørende Måltidsprojektet (Bilag til punktet) 
Dette notat står – hverken madgruppen eller Seniorrådet inde for, da det på intet tidspunkt har været 
behandlet i madgruppen eller i Seniorrådet. 
 

Seniorrådet har følgende bemærkninger til notatet vedrørende Måltidsprojekt. 
 

I den af Byrådet indgået budgetaftale, underskrevet den 21. september 2022 var følgende kendt af 
administrationen ved deres uvarslet indgriben den 21. november 2022: 
 

Ældres mad og aktiviteter 
”Vi glæder os til, sammen med Seniorrådet, at følge arbejdet med at undersøge plejehjemsbeboernes 
selvbestemmelse og valgfrihed ift. Ernæringsrigtig kost. Derudover ser vi frem til vurderingen af det hele 
måltid i sammenhæng med samvær, samtale, smag og hygge. Vi vil arbejde for stadigt bedre  måltider til 
vores ældre. Når evalueringen er færdig, drøftes den politisk primo 2023.” 
 

Seniorrådet gør opmærksom på, at det ikke er sammen med Seniorrådet denne sag forelægges det 
politiske niveau. Det er ene og alene administrationens ansvar.  
 

Her er det også Seniorrådets opfattelse, at administrationen bryder en indgået politisk aftale. 
 

Vedrørende Inspirationsbesøg i storkøkkenet på Damgårdsparken 
Projektgruppen deler konklusionen på besøget i storkøkkenet, at kvaliteten af råvarerne og retterne var 
af god kvalitet. Dog deler projektgruppen, samme opmærksomhed som Madservice selv, at der er en 
negativ smagsmæssig konsekvens af vakuumpakning af færdigretter, der leveres til plejecentrene og 
hjemmeboende til flere dage, og som skal tilberedes/opvarmes på stedet. Det anser projektgruppen 
som værende en væsentlig forringelse af måltidet. Her ligger helt klart problemet eller opgaven. Det 
kommer notatet slet ikke ind på.  
Det kan vel ikke udtrykkes klarere, - end i den 4. pind på side 4 i notatet: 

• ”Beboerne har ikke behov for at blive involveret yderligere i valg af måltider, tilberedning af 
maden osv..” 

 
 

Vedrørende interview  
”Endvidere fandt projektgruppen det relevant at foretage interviews på et plejecenter, for at sikre 
borgernes stemme ind i projektet. Plejecentret Porsebakken blev udvalgt, da det oftest er herfra der 
bliver klaget over måltiderne og maden.”  
 

Det udarbejdede og godkendte spørgeskema var meget mere omfattende end hvad der blev udført på 
et plejecenter Porsebakken og få personer. Spørgeskemaet omfattede Egeparken, Damgårdsparken, 
Porsebakken og Engbo-Sollkrogen, samt hjemmeboende, der fik mad fra Madservice.  
 

Hele dette afsnit tager projektgruppen afstand fra, da hverken projektgruppen eller Seniorrådet vil tages 
til indtægt for disse forslag som værende konklusionen på undersøgelsen. Det står for administrationens 
egen regning og ansvar.  
 

Seniorrådet gør opmærksom på, at det er på et meget lille og ufuldstændigt grundlag, som det politiske 
niveau tager sagen til efterretning på. Administrationen har lagt sagen op som en orienteringssag; dvs. 
der kan ikke træffes beslutninger. Ved at tage sagen til efterretning har det politiske udvalg accepteret, 
at det er helt i orden at bryde en indgået aftale med Seniorrådet; samt at ”frakoble” Seniorrådet i den af 
Byrådet indskreven budgetaftale 2023 (sammen med Seniorrådet). Derudover forsinkes projektet 3 – 5 
måneder på grund af administrationens uventede indgriben og det er under forudsætning af, at over-
førslen af 46.000 kr. bliver godkendt af Byrådet. Seniorrådet ønsker en bekræftelse fra Ældre- og Sund-
hedsudvalget på, at såfremt madprojektet fortsætter, at resultatet vil blive politisk behandlet behørigt 
og ikke afvist eller stoppet af administrationen. 
 
 

Høringssvaret behandlet og godkendt på Seniorrådsmødet den 2. marts 2023 
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