Information om fritvalgsbeviser til madproducenter
Som madproducerende virksomhed, har du mulighed for at blive leverandør af madservice efter ordningen
om fritvalgsbeviser. Ordningen omfatter borgere, der bor i eget hjem, og som af Varde Kommune er
visiteret til at modtage madservice.
Leverandører efter ordningen om fritvalgsbeviser skal ikke godkendes på forhånd, men det forventes at
leverandøren er indstillet på at deltage i en indledende dialog, og Varde Kommune vil løbende føre kontrol
med madens kvalitet.
Udbringning og dækningsområde
Din virksomhed kan vælge at tilbyde en ordning med udbringning eller en ordning uden udbringning.
Vælger din virksomhed en ordning med udbringning, kan virksomheden selv bestemme i hvilke områder af
kommunen, man vil bringe maden ud.
Krav virksomheden skal opfylde
1. Virksomheden skal være momsregistreret.
2. Det leverede måltid skal leve op til Varde Kommunes kvalitetsstandard for Madservice, heriblandt
standarderne beskrevet i "Anbefalinger for den danske institutionskost". Du kan finde kvalitetsstandarden
på Varde Kommunes hjemmeside.
3. Virksomheden skal sende en regning til Varde Kommune. Regningen sendes elektronisk månedsvis bagud
og skal indeholde et bilag i Excel som indeholder borgerens navn, adresse og CPR-nummer, samt
oplysninger om hvor mange måltider, borgeren har modtaget.
4. Virksomheden har meddelelsespligt, det betyder en forpligtigelse til at meddele Varde Kommune om
ændringer i borgerens behov for hjælp, heriblandt også hvis borgeren har vanskeligt ved administrationen
af fritvalgsbeviset.
5. Virksomheden har pligt til at handle jævnfør Varde Kommunes retningslinjer, hvis borgeren mod
forventning ikke er hjemme, når maden leveres.
Fritvalgsbevisets værdi
Hovedret værdi max. 51,75 kr.
Biret værdi max. 16,81 kr.
Udbringning pr. hovedret værdi max 9,06 kr.
Priserne er 2020 priser inkl. moms.

Ved ændringer i fritvalgsbevisets værdi, vil leverandøren få direkte besked senest 1. december, hvor
ændringen træder i kraft 1. januar.
Kommune betaler kun for én hovedret og én biret pr dag.
Har din virksomhed en højere pris, end den Varde Kommune betaler, må I opkræve denne betaling direkte
hos borgeren.
Tildeling af fritvalgsbevis
Borgeren skal selv søge om et fritvalgsbevis og kan herefter træffe aftale med en leverandør.
Fritvalgsbeviset er først gyldigt, når leverandøren har udfyldt det og returneret det til Varde Kommune.
Kommunen kan i særlige tilfælde fratage modtageren retten til et fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske,
hvis modtageren ikke kan administrere ordningen, heriblandt at bestille og afbestille måltider.
Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du ringe til Varde Kommune på tlf. 79 94 68 34 mellem 8:10 og
12:00.

