
 

 

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side] 
 

Budget/finansieringsforslag: Efteruddannelse af køkkenpersonale i forbindelse med 

omlægning til økologi  

Fremsat af: Administrationen 

Formål og indhold  

Der er i løbet at 2018 gennemført en politisk beslutning om at omlægge hospitalskøkkenernes 
kostproduktion til minimum 60% økologi - svarende til det økologiske spisemærke i sølv. 
Processen har været gennemført med bistand fra Fonden Københavns Madhus. Projektet 

videreføres frem til medio 2019 med henblik på, dels at udarbejde planer for yderligere 
omlægning til økologi, og dels at øge samarbejdet mellem regionens hospitalskøkkener. 
 
Der har i forlængelse af projektet vist sig et fortsat behov for kompetenceudvikling i 

køkkenerne, da omlægningen har medført nye måder at arbejde på og stiller øgede krav til 
fagligheden, idet maden nu i langt højere grad tilberedes fra bunden.  
 
Kort beskrivelse af forslagets formål og indhold.  

Som udløber af økologiprojektet har køkkenerne i samarbejde med Center for HR nedsat en 

arbejdsgruppe, som skal udvikle et værktøj til kompetenceafklaring i køkkenerne. Der ønskes 

i forlængelse af dette afsat midler til efteruddannelse og vikartimer, så der sikres kompetent 

personale i køkkenerne, mens uddannelse af fast personale pågår.  

Angiv den konkrete udfordring, som skal løses med forslaget samt (eksempler på) hvad 
pengene skal bruges til. 

Økologiomlægningen kalder på bedre uddannet personale og denne investering vil derfor 
understøtte konsolideringen. Pengene skal bruges til hhv. køkkenfaglige kurser, inden for fx 
tilberedningsteknikker, samt kurser i ikke-tekniske færdigheder, såsom teamarbejde og 
kommunikation. 

 
Såfremt der er tale om et ønske om omprioritering af en indsats anføres ligeledes en kort 
beskrivelse af de indsatser, der ikke gennemføres.  
 

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

 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift 0,7    
Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 0,7    
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

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  

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
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