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AKTIV HELE LIVET

Information om
fritvalgsbeviser til madservice
Hvordan fungerer et
fritvalgsbevis på madservice?
Når du er visiteret til madservice via
kommunen, har du mulighed for at
søge om et fritvalgsbevis.

restaurant, slagter eller anden
madleverandør, som er
indforstået med nedenstående
kriterier for leverandør af
fritvalgsbevis.
•

Du eller en pårørende skal selv
administrere din madordning. Det
vil sige bestilling og afbestilling til
leverandøren (fx ved
indlæggelse, ferie mm.)

•

Du eller en pårørende skal selv
hente maden, hvis leverandøren
ikke tilbyder udbringning.

Et fritvalgsbevis er altså et alternativ
til kommunens almindelige
madordning.
Fritvalgsbeviset giver dig mulighed for
at vælge en anden leverandør end
kommunens faste leverandør af
madservice - Det Danske Madhus.

Hvad kræver det af dig, at få
et fritvalgsbevis?
•

Du eller en pårørende skal selv
lave en aftale med en kro,

Hvad koster det dig, at få
måltider via et fritvalgsbevis?
Du skal selv betale for maden uanset
om du får mad via kommunens faste
leverandør, eller via en leverandør du
selv har fundet (fritvalgsbeviset).

Du skal være opmærksom på, at
fritvalgsbeviset kan medføre en
yderligere egenbetaling til dig, hvis
måltidet er dyrere end måltiderne hos
kommunens faste leverandør.
Eksempel:
Du bestiller en hovedret og en biret.
Hos kommunens faste leverandør
koster det 56 kr. plus en ugentlig
transport på 32 kr. Hvis en hovedret
og biret koster 80 kr. hos din valgte
madleverandør, skal du betale hele
beløbet. Derudover skal du selv sørge
for at hente maden eller betale for
levering af måltidet, hvis det ikke er
med i de 80 kr.

Fuldmagt til at trække beløbet
fra din pension
Når du underskriver fritvalgsbeviset,
giver du samtidig fuldmagt til at
Holbæk Kommune trækker
egenbetalingen til madservice fra din
sociale pension. Der trækkes i
pensionsudbetalinger i Udbetaling
Danmark, indtil du tilbagetrækker
fuldmagten ved skriftlig besked til
kommunen.
Besked om tilbagetrækning af
fuldmagten skal indgives senest 20
dage før den 1. i en måned.
Kommunen har som følge af
fuldmagten alene adgang til at trække
de nævnte betalinger og får ikke
fortrinsret til at få dækket eventuelle
krav i pensionen eller andre ydelser,

der bliver udbetalt fra Udbetaling
Danmark.

Hvad kræver det af en
madleverandør at levere mad
via fritvalgsbevis?
•

Virksomheden skal være
momsregistreret.

•

Virksomheden skal sende regning
direkte til Holbæk Kommune.
Regningerne skal sendes
elektronisk månedsvis bagud, og
skal indeholde oplysninger om,
hvilken borger regningen
vedrører, og hvor mange
måltider regningen dækker.

•

Virksomheden kan vælge at
tilbyde en ordning med eller uden
udbringning.

•

Virksomheden har
meddelelsespligt.
Det betyder, at virksomheden
har pligt til at meddele Holbæk
Kommune om ændringer i dit
behov for hjælp.

Spørgsmål vedrørende
fritvalgsbeviset tlf. 72 36 36 36

