Orientering om fritvalgsbeviser - til brugere af madservice
Hvis du ønsker en anden leverandør end Det Danske Madhus, kan du søge om et fritvalgsbevis.
Med et fritvalgsbevis kan du selv henvende dig til en madleverandør og lave en aftale om køb af en daglig
hovedret.

Fritvalgsbevisets værdi
Varde Kommune betaler maksimalt nedenstående pris til leverandøren. Er leverandørens pris lavere end
den maksimale pris, er det den pris Varde Kommune betaler. Er prisen hos leverandøren højere end
fritvalgsbevisets værdi, opkræver leverandøren prisforskellen hos borgeren.
- 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.
Varde Kommune opkræver 50 kr. for hovedretten incl. udbringning, samt 15 kr. for en biret hos dig.
Du må gerne finde en leverandør, hvor mad og udbringning er dyrere eller billigere end de ovennævnte
priser. Er prisen højere, skal du blot selv afregne prisforskellen med leverandøren.
Henter du selv maden, eller spiser du hos leverandøren, betales der kun for hovedretten og evt. biret, ikke
for udbringningen.

Eksempel på din betaling ved brug af fritvalgsbeviset
Et måltid mad med udbringning koster 70 kr. hos fritvalgsbevisleverandøren.
Du opkræves 50 kr. fra Varde Kommune.
Fritvalgsbevisleverandøren opkræver (70 kr. – 51,75 kr. – 9,06 kr.) 9.19 kr. hos dig.
Du får dermed et tilskud på 10,81 kr. fra Varde Kommune pr. hovedmåltid incl. udbringning.

Krav til den madleverandør du ønsker
1) Leverandøren skal være momsregistreret.
2) Leverandøren skal være indstillet på at opkræve betalingen hos Varde Kommune, samt opkræve
en evt. merpris hos dig.
3) Leverandøren skal leve op til Varde Kommunes kvalitetsstandard for Madservice.
Krav til dig
1) Du eller din pårørende skal selv lave en aftale med en kro, restaurant eller en anden
madleverandør, som ønsker at levere mad til dig, og som er indforstået med ovenstående krav.
2) Du eller din pårørende skal selv administrere din madordning, heriblandt bestilling og afbestilling
til leverandøren, eksempelvis ved indlæggelse, og betaling af regninger for evt. merpris.

Sådan gør du, hvis du ønsker at søge om et fritvalgsbevis
Hvis du ønsker at søge om et fritvalgsbevis, skal du kontakt Visitationen i Varde Kommune på
tlf. 79 94 68 34 mellem 8:10 og 12:00. Når du ansøger om fritvalgsbeviset, vil en medarbejder fra
visitationen drøfte din situation med dig, for at sikre at du er i stand til at administrere ordningen eller har
andre, der kan administrere ordningen for dig. Vurderes det, at det ikke er tilfældet, kan din ansøgning
blive afvist. Du kan også få frataget fritvalgsbeviset, hvis det viser sig, at du ikke kan administrere
ordningen.
Får du tildelt et fritvalgsbevis, får du tilsendt fritvalgsbeviset, som du skal have din madleverandør til at
udfylde. Du skal også aftale en dato for opstart af madordningen med din leverandør. Når fritvalgsbeviset
er udfyldt, skal din leverandør returnere det til Varde Kommune og give dig en kopi. Fritvalgsbeviset er ikke
gyldigt, før det er returneret til Varde Kommune.
Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du altid kontakte Visitationen forinden, så du kan få udstedt et nyt
fritvalgsbevis.

Informationsmateriale til madleverandører
Du kan henvise den kro, restaurant eller lignende du ønsker som leverandør, til Varde Kommunes
hjemmeside, hvor de kan finde informationsmateriale til madleverandører.

