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Budget/finansieringsforslag: 
7.3 Undersøgelse vedr. økologisk, sund og billig mad til personalet 

 

Fremsat af:  
Enhedslisten 
Formål og indhold  
Der gennemføres en undersøgelse af forskellige muligheder og begrænsninger, samt eventuelt forslag 

til pilotprojekt, for at indføre valgfri personalebespisning til laveste takst før beskatning fra 

hospitalernes køkkener. Herunder en vurdering af stordriftsfordele, arbejdsglæde, sundhedsfremme og 

det enkelte hospitals produktionskapacitet på 5 års sigt. Gerne med forslag til egnede pilotforsøg. 

  

Forslaget tager udgangspunkt i, at god behandling forudsætter gode og velfungerende arbejdsforhold. 

Et af disse er bespisningen.  

 

I forlængelse af den igangværende økologiomlægning i hospitalskøkkenerne har forslaget til formål at 

personalet med tiden i højere grad også medtænkes i udbuddet af god, sund og økologisk mad.  

 

I undersøgelsen søges også forslag til løsninger på, hvordan maden kan bringes tættere på den 

lokalitet, hvor personalet arbejder. For eksempel ved at udnytte den logistiske struktur til 

patientmaden. 

  

Forslagets formål:  

 Det vil potentielt øge arbejdsglæden og herigennem højne kvaliteten og fastholdelsen. 

 Det vil potentielt øge den generelle sundhed blandt vores egne medarbejdere. Region 

Hovedstaden vil som største arbejdsplads i regionen sætte en god standard og påvirke andre 

offentlige og private arbejdspladser. 

 Det vil potentielt sætte yderligere gang i efterspørgslen på økologi. 

 Stordriftsfordele givet som øget udbud til både patienter og personale eller givet som 

økonomiske besparelser.  

 Endelig tilsigter forslaget også at afklare om det manglende produktionskøkken på Nyt 

Nordsjællands Hospital får konsekvenser for et ønske om sund mad til personalet. 

Dette forslag er alene et forslag om en undersøgelse af muligheder og begrænsninger samt forslag om 

et eventuelt pilotprojekt. Altså kan køkkenerne levere, kan de ansatte få maden bragt og kan de spise 

mere lokalt og økologisk, hvad vil prisen være for den enkelte, eventuelt estimater af efterspørgsel på 

baggrund af salgstal og tilgængelighed.  

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Forslaget har til hensigt at bidrage til målsætningerne om grøn og innovativ metropol og høj 

faglig kvalitet. 

 

 

 

 



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2018 2019 2020 2021 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift 0,5    

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 0,5    
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


