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20. Madservice Viborg (bevillingssag)
Sagsnr.:
13/71076
Sagsansvarlig: Helge Widemann

SAGSFREMSTILLING
Socialudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september med følgende sagsfremstilling:
”Baggrund
I forbindelse med konkurrenceudsættelse af Madservice Viborg, hvor kontrolbuddet fra Madservice
Viborg var billigst og Økonomiudvalget på deres møde den 15. maj 2013, besluttede, at udbuddet
annulleres, og opgaven fra og med 1. november 2013 løses af Madservice Viborg i overensstemmelse
med kontraktgrundlaget (udbudsmateriale/kontrolbud).
I forhold til ovenstående er der behov for nogle mindre anlægsinvesteringer og indkøb, indenfor
Madservice Viborg for at kunne løse denne opgave bedst muligt.
Investeringerne indebærer nyt gulv i centralkøkkenet, som er fra 1999 og meget nedslidt.
Køb af ny pakkemaskine med tilbehør, for at kunne pakke maden i modificeret atmosfære (MAP). Ilten
suges ud af emballagen og erstattes med en blanding af kuldioxid og nitrogen, således at
holdbarheden øges og fleksibilitet for borgerne opfyldes.
Fjernelse af eksisterende nitrogentank og indfrysningsskab og ændring til blæstnedkøling samt
ændring af eksistensen frostrum til kølerum.
Investering ved etablering af to varmtvandsbeholdere, så der er varm vand i centralkøkkenet og
overskudsvarmen for køleanlæggene genanvendes.
Indkøb af ny kølebil til udkørsel af MAP maden til borgerne i eget hjem og til plejecentrene.
Indkøb af et køkkeninformationssystem KIS til nuværende køkkenprogram. Programmet opdater
løbende beregninger af takster og sammenholder disse med de politiske besluttede brugertakster. Her
kan Madservice løbende følge med i eventuelle afvigelser i forhold til de fastsatte takster og kan
hurtigt gribe ind ved eventuelt afvigelser i økonomien.
Renovering af serverings- og afdelingskøkkener på Toftegården og Højvangen.
Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet nedenstående oversigt over nødvendige mindre
anlægsprojekter og indkøb:
Socialudvalgetsområde:

Anslået anlægsudgift

Etablering af nyt gulv i centralkøkkenet, herunder
aftagning af gammelt gulv, pålægning af nyt samt
fugning af nyt gulv

263.000

Indkøb af pakkemaskine samt tilbehør til
pakkemaskine

889.000

Skifte fra frostproduktion til MAP produktion, skift
til blæstkøler, ændre frostrum til kølerum, skifte
nitrogentank ud med batterier MAP gas

85.000
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Etablerer to varmtvandsbeholdere
genanvendelse varmen fra køleanlæggene

73.000

Ny Kølebil

534.000

Etablering af nyt Køkkeninformationssystem
(KIS)

187.000

Renovering af serverings- og afdelingskøkkener
på Toftegården og Højvangen

156.000

I alt

2.187.000

Finansiering
Der er ikke på investeringsoversigten for 2013-2016 afsat penge til ovenstående mindre
anlægsprojekter/indkøb. Det forslås derfor, at beløbet på 2.187.000 kr. finansieres af et mindreforbrug
i forbindelse med opførselen af demensboliger (Liselund) samt servicearealer.”

INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd forslår, at Socialudvalget indstiller til Byrådet,
at anlægsprojektet igangsættes,
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.187.000 kr. til kontoen ”Renovering af centralkøkkenet
m.v.”, med rådighedsbeløb i 2013,
at udgiften finansieres ved at rådighedsbeløbet i 2013 vedrørende opførelse af demensboliger
(Liselund) nedsættes med 1.352.000 kr. og
at rådighedsbeløbet forhøjes (indtægt) i 2013 vedrørende servicearealer (Liselund) med 835.000 kr.
BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-09-2013
Socialudvalget indstiller til Byrådet,
at anlægsprojektet igangsættes,
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.187.000 kr. til kontoen ”Renovering af centralkøkkenet
m.v.”, med rådighedsbeløb i 2013,
at udgiften finansieres ved at rådighedsbeløbet i 2013 vedrørende opførelse af demensboliger
(Liselund) nedsættes med 1.352.000 kr. og
at rådighedsbeløbet forhøjes (indtægt) i 2013 vedrørende servicearealer (Liselund) med 835.000 kr
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Socialudvalget.
Forvaltningen oplyste på mødet, at de nævnte anlægsinvesteringer er indregnet i kontrolbuddet.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Inger Jakobsen, Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
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Indstillingen fra Socialudvalget godkendes.
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