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Reduktion i budget til vikardækning i køkkenerne på plejecentrene 

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. 
Derved er køkkenmedarbejderne som hovedregel ansat under ledelse af plejecenterlederne. Som 
udgangspunkt er normeringen i madproduktionen den samme, som da produktionen foregik 
centralt i køkkenet på Frederiksgadecenteret, men er nu spredt på flere adresser. 

Hvori består ændringen? 
Med dette forslag, lægges der op til en reduktion i budgettet til fast vikardækning i køkkenerne på 
plejecentrene med, hvad der svarer til et årsværk. 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Forslaget bidrager til budgetreduktion, ved at reducere med en væsentlig andel af budgettet til 
vikardækning når køkkenpersonalet på plejecentrene afholder ferie, deltager i faglig 
opkvalificering eller er syge. Det er fastansatte medarbejdere, der vikarierer fleksibelt rundt på alle 
centre. Der er indregnet en opsigelses- og fratrædelsesperiode på 5 måneder. 

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 -219 -375 -375 -375
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -219 -375 -375 -375
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2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

375 375 375 375

Der er flere konsekvenser ved en reduktion i budget til vikardækning i køkkenerne på plejecentre. 
Køkkenerne på plejecentre er meget sårbare i forhold til normeringen, idet de i forvejen er meget små 
enheder. 
Såfremt der reduceres i vikarbudgettet, vil det betyde, at det er medarbejdere fra plejen, som i højere 
grad skal indgå i madproduktionen ved ferie og øvrigt fravær. Såfremt plejepersonalet skal bruge tid i 
køkkenerne, vil det få konsekvenser for borgerne, der vil opleve at plejepersonalet er mindre synligt til 
stede. 
En anden konsekvens kan blive stigende udgifter til fødevarer, og det kan forventes at der i højere grad 
må indkøbes halvfabrikata, idet der i perioder kan blive tidsmæssige udfordringer med, at kunne 
producere maden fra bunden. 

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
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