Fritvalgsbevis
– information til borger

Fra den 1. maj 2017 kan du vælge et såkaldt fritvalgsbevis, hvis
du er visiteret til madservice.
Her kan du læse nærmere om, hvordan du som borger håndterer
ordningen med fritvalgsbevis til madservice. Der er udarbejdet en
tilsvarende pjece til lokale madleverandører, se Fritvalgsbevis –
information til leverandør. Pjecerne fungerer som tillæg til Sønder
borg Kommunes kvalitetsstandard Madservice, som findes på
kommunens hjemmeside www.sonderborgkommune.dk

Om fritvalgsbeviset
Som beskrevet i kvalitetsstandarden Madservice består fritvalgs
beviset af en samarbejdsaftale, som du indgår med en lokal mad
leverandør efter eget valg. Samarbejdsaftalen får du u
 dleveret i
forbindelse med din visitation og bevilling til madservice, når du
vælger fritvalgsbevis. Her kan du også få pjecen Fritvalgsbevis –
information til leverandør og kvalitetsstandarden til Madservice.
Når du og din valgte madleverandør har underskrevet og returne
ret samarbejdsaftalen til Sønderborg kommune, Job og Velfærd,
er aftalen på plads.
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Fritvalgsbevisets værdi
Alle priser er i 2018 priser

Hovedret
Almindelig, uden udbringning 54,30 kr. pr. måltid, inkl. moms
Diæt, uden udbringning

67,87 kr. pr. måltid, inkl. moms

Biret
Almindelig, uden udbringning 14,68 kr. pr. måltid, inkl. moms
Diæt, uden udbringning

18,35 kr. pr. måltid, inkl. moms

Udbringning
En udbringning pr. uge

42,93 kr. inkl. moms

Skema 1

Hvad skal du selv betale?
Hovedret:
• Din egenbetaling er 53 kr. pr. hovedret, hvis hovedretten
koster 53 kr. eller mere (2018-pris).
• Hvis hovedretten fx koster 50 kr. så er din egenbetaling
50 kr.
• Hvis hovedretten koster mere end fritvalgsbevisets værdi
(se skema 1), så skal du – ud over de 53 kr. – selv betale
merprisen, dvs. forskellen mellem fritvalgsbevisets værdi og
måltidets faktiske pris.
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Biret:
• Din egenbetaling er 14 kr. pr. biret, hvis biretten koster 14 kr.
eller mere (2018-pris).
• Hvis biretten fx koster 10 kr., så er din egenbetaling 10 kr.
• Hvis biretten koster mere end fritvalgsbevisets værdi
(se s kema 1), så skal du – ud over de 14 kr. – selv betale
merprisen – dvs. forskellen mellem fritvalgsbevisets værdi
og måltidets faktiske pris.
Udbringning:
• Hvis udbringningen koster mere end 42,93 kr. pr. uge
(se skema 1), så skal du altid selv betale merprisen.
Hvis du køber andet eller mere hos forretningen, betaler du selv
direkte til forretningen. Det kan du læse mere om i afsnittet Tilkøb
i kvalitetsstandarden.

Hvordan betaler du?
Job og Velfærd sørger for, at din leverandør får betaling for mål
tider og for udbringning.
Dette gælder også i de tilfælde, hvor du selv skal betale en even
tuel merpris for din hovedret, biret og ugentlig udbringning.
Herefter opkræver Job og Velfærd dig hver måned for din egen
betaling og for en eventuel merpris. Det kan du læse mere om i
afsnittet Hvad koster madservice i kvalitetsstandarden.
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Ansvar og opgaver
• Du indgår aftale med en CVR-registreret leverandør om
afhentning og/eller levering af mad.
• Du og leverandøren udfylder Samarbejdsaftale for fritvalg af
madservice.
• Du afleverer samarbejdsaftalen til Job og Velfærd.
• Du indgår aftale med Job og Velfærd om pensionstræk i
forbindelse med afregning.
• Du giver leverandøren adgang til dit hjem og tager imod
maden ved levering, hvis du er bevilget madservice med
u
 dbringning.
• Du bestiller og afbestiller maden ved behov.
• Du afregner egenbetaling og eventuel merpris med Sønderborg Kommune.
• Du afregner eventuelle tilkøb direkte med leverandøren.
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• Du kontakter Job og Velfærds visitationsafdeling, hvis du ikke
længere har behov for madservice.
• Du kontakter visitationsafdelingen, hvis du ønsker at skifte leverandør.
• Dette gælder uanset om du ønsker at skifte til en anden
CVR-registreret leverandør eller til Det Danske Madhus.
• Du løser eventuelle problemstillinger omkring fx bestilling, afbestilling, levering af madservice, betaling for tilkøb og lignende i samarbejde med din leverandør.

Hvis du har spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte Job og Velfærds kostkonsulent
mandag og tirsdag mellem kl. 8-15 og torsdag mellem kl. 8-14 på
tlf. 29 43 56 21, eller på mail: velfaerd@sonderborg.dk
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