
LokalMED i Sundhedssamarbejde og Forebyggelse afgiver høringssvar i forbindelse med 

handlekataloget for 2020-2023. 

 

Forslag 72- tværgående: ”Reduktion af udgifter til forplejning” 

LokalMED for Sundhedssamarbejde og Forebyggelse ønsker at præcisere, at forslag 72 i handlekataloget 

”Reduktion af udgifter til forplejning”, handler om meget andet end forplejning indkøbt gennem 

Kantineriet. 

Kantineriets forventede indtægt i 2019 er estimeret til 3 mio. kr., hvoraf de 2,6 mio. kr. kommer fra intern 

mødeforplejning. Dertil kommer indtægter fra frokostordning for personale på 400.000 kr.1. Kantineriet er 

afhængig af indtægterne fra mødeforplejning, for at kunne eksistere2.  

Kantineriet er med en indtægt på 2,6 mio. kr. på mødeforplejning ikke den primære leverandør på langt 

størstedelen af den kommunale forplejning, som i 2018 samlet var 12,319 mio. kr., hvilket vidner om en 

kultur, hvor der ofte anvendes eksterne leverandører (fx slagtere, dagligvarebutikker, bagere og 

restaurationer).  

LokalMED for sundhedssamarbejde og Forebyggelse anerkender, at det er muligt at reducere udgifterne til 

mødeforplejning, men at der i den forbindelse er behov for at kigge på følgende: 

· Benyt kommunens eget Kantineri, de er konkurrencedygtige og leverer et højt niveau på kvalitet 

og service 

· Lavere administrationsomkostninger ved køb gennem Kantineriet end gennem eksterne 

leverandører 

o Økonomi og Løn har udregnet at de administrative omkostninger ved betaling af en normal 

kvittering fra en dagligvarebutik er på 330 kr. per kvittering. Købes der ind via kantineriet, 

ligger de administrative omkostninger på max 175 kr. 

· Undgå madspild ved at øge opmærksomheden på at bestille til det rette antal deltagere – og giv 

besked omkring aflyste møder.  

· Kantineriet har gode indkøbsaftaler, og kan stort set levere alt, så gør det til en vane at undersøge 

Kantineriets muligheder først. 

LokalMED for sundhedssamarbejde og Forebyggelse ønsker med dette høringssvar, at gøre opmærksom på 

vigtigheden af at benytte Kantineriet, når der købes mødeforplejning, da selv en mindre reduktion på 

mødeforplejning indkøbt gennem Kantineriet vil medføre reduktion i personalegruppen. En reduktion i 

personalegruppen vil få betydning for de opgaver Kantineriet løfter i dag som udover almindelig 

mødeforplejning også omhandler opgaver som: receptioner, forplejning til politiske møder, forplejning i 

forbindelse med valgafholdelse, vedligehold af kaffemaskiner, arrangement i forbindelse med velkomst af 

soldater mv.  

                                                           
1
 Indtægter fra frokostordningen er ikke tilstrækkelig til at dække de faktiske omkostninger, hvortil Kantineriet får et 

årligt tilskud på 900.000 kr./år 
2
 Kantineriet består af: 1 leder (indgår også i produktionen), 7 medarbejdere (2 fuldtids, 4 deltid, 1 flexjob), 1 chauffør 

(flexjob) 



Såfremt der sker en personalereduktion i Kantineriet, vil frokostordningen for medarbejdere være svær at 

opretholde, da den er afhængig af personale i Kantineriet, og personalet aflønnes via midler fra 

mødeforplejning. 

 

Forslag 41 – USF:  ”Nedlæggelse af puljen Haderslev i bevægelse og nedsættelse af beløb til uddeling til 

frivilligt socialt arbejde § 18” 

LokalMED i Sundhedssamarbejde og Forebyggelse ønsker at understrege, at selvom midlerne til 

frivillighedsområdet mindskes, så har Haderslev Kommune stadig lige stor interesse i, og administrative 

ressourcer til, at indgå samarbejde med frivillige foreninger og samarbejdspartnere. 

 

Forslag 69 – ØK: ”Fjernelse af pulje til kompetenceudvikling” 

LokalMED i Sundhedssamarbejde og Forebyggelse ønsker at udtrykke ærgrelse over forslaget om, at fjerne 

puljen til kompetenceudvikling. En fjernelse af puljen vil have betydning for rekruttering af nye 

medarbejdere og fastholdelse af medarbejdere i Haderslev Kommune, da der løbende er behov for 

kompetenceudvikling af medarbejdere. Kompetenceudvikling er væsentlig i forhold til, at vi hele tiden er 

opdateret på nyeste viden og ikke mindst kan matche de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer som til 

stadighed bliver mere og mere komplekse. 

 

Øvrige opmærksomhedspunkter 

LokalMED i Sundhedssamarbejde og Forebyggelse ønsker ligeledes en fortsat opmærksomhed på områder, 

hvor der er besparelsesmuligheder: 

· Willys Sommercamp 

· Forårsfesten  

· Stafet for livet  

· Fratrædelsesordninger for kommunale chefer 

· Brugen af eksterne konsulenter 

· Studieture for politiske fagudvalg 

 

 

Udarbejdet af LokalMED Sundhedssamarbejde og Forebyggelse, juni 2019 


