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Sæt kryds (______) (___X____)

Reduktion af kost- og ernæringsfaglig leder på køkkenområdet

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.27

Beskriv nuværende situation inden ændring
I 2017 godkendte Byrådet et forslag om, at flytte madproduktionen ud på alle plejecentrene. I den 
forbindelse blev det personalemæssige ansvar og lønbudget for køkkenmedarbejderne overflyttet 
til plejecenterlederne på de enkelte plejecentre. 
Det kost- og ernæringsfaglige ansvar i plejecenterkøkkenerne, samt det personalemæssige ansvar 
for medarbejderne i køkkenet på Frederiksgadecenteret og Grøndalscenter forblev hos den 
kostfaglige leder. 
Den kostfaglige leder sikrer koordinering af det tværfaglige samarbejde blandt Faxe Kommunes 
plejecentre og samarbejde med eksterne parter, i forhold til kost og ernæring. 
Lederen sikrer det overordnede ansvar for kvaliteten af det faglige arbejde på kost- og 
ernæringsområdet. 
Lederen er ansvarlig for egenkontrol jfr. Fødevarestyrelsens retningslinjer og for udvikling og 
vedligeholdelse af de enkelte køkkener på plejecentrene. Lederen har også ansvar for økonomien i 
køkken- og madproduktionen.

Hvori består ændringen? 
Med dette forslag, foreslås en omorganisering, der medfører, at det personalemæssige ansvar for 
køkkenpersonalet på Frederiksgadecenteret og Grøndalscenteret overdrages til centerlederne, 
som det er tilfældet på de andre centre. 
Det kost- og ernæringsfaglige ansvar overdrages til den kostfaglige medarbejder, der er ansat 
under værdighedsmidlerne.  
Ved ændringer i organisationen og omplacering af ansvar foreslås det, at stillingen som 
ernæringsfaglig leder for køkkenområdet kan nedlægges. 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Forslaget bidrager til budgetreduktion, ved at nedlægge stillingen som kostfaglig leder, grund af 
lang anciennitet, vurderes potentialet i 2020 at udgøre 3 måneder i 2020.
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Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift 0-168 -670-670 -670-670 -670-670
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -168-168 -670-670 -670-670 -670-670

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

670 670 670 670

Såfremt stillingen som kost- og ernæringsfaglig leder nedlægges, overdrages ansvaret for kvaliteten og 
udviklingen af kost- og ernæringsområdet til den kostfaglige medarbejder der er ansat under 
værdighedspuljen. Med det følger også ansvar for overholdelse af fødevarestyrelsens retningslinjer og 
for faglig udvikling og vedligeholdelse i de enkelte køkkener på plejecentrene. Øvrige opgaver 
overflyttes decentralt til plejecentrene. 

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reduktion af kostfaglig medarbejder ansat 
under Værdighedsmidlerne. 

Såfremt forslaget om reduktion af den kostfaglige medarbejder finansieret af værdighedsmidlerne 
effektueres, vil det ikke være fagligt og udviklingsmæssigt optimalt, at reducere med denne stilling 
også 

ØKONOMI

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER


