
 
      

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringssvar 

vedr. indstilling til Borgerrepræsentationen 

om reduktionsmål for madspild i Københavns 

Kommunes offentlige køkkener og institutioner 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kvitterer for 

modtagelsen af indstilling til Borgerrepræsentationen 

vedr. reduktionsmål for madspild i Københavns Kommunes 

offentlige køkkener og institutioner. 

Forvaltningen kan tilslutte sig den overordnede vision for 

arbejdet med madspild som led i Københavns Kommunes Mad- 

og Måltidsstrategi og bakker op om et ambitiøst 

reduktionsmål for madspild på 15 % inden 2025 og 

yderligere 35 % inden 2030 – dvs. et samlet reduktionsmål 
på 50 % inden 2030.  

Forvaltningen er desuden enig i det overordnede budskab 

om, at der fortsat er behov og potentiale for en fokuseret 

indsats mhp.  at reducere madspildet i kommunens 

offentlige køkkener som led i strategiens fokus på 

bæredygtighed og klima.  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal dog samtidig påpege 

de udfordringer, forvaltningen ser ift. at opfylde 

reduktionsmålene for madspild indenfor de fastsatte 

tidsfrister – hhv. 2025 og 2030.  
Indsatsen for at opnå reduktionsmålene for madspild bør 

ske med samtidigt fokus på borgernes ernæringsbehov, 

hvilket er afgørende for ikke mindst for Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens målgruppe. Borgere på plejehjem 

tilbydes fuld døgnforplejning – dvs. alle dagens hoved- og 
mellemmåltider - hvilket betyder, at borgerne som 

udgangspunkt indtager alle måltider på plejehjemmet. Dette 

betyder ikke alene, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

står for 1/3 af det samlede fødevareindkøb i kommunen, men 

også at køkkenerne i særlig grad er forpligtet til at 

sikre beboerne den rette ernæring, som er tilpasset 

individuelle behov og hensyn. Dermed er madproduktionen i 

Sundheds og Omsorgsforvaltningen i høj grad præget af 

specialisering og med stor variation af kostformer, 

diættyper, portionsstørrelser og konsistenser. 

Småtspisende ældre, som er plejehjemmenes primære 

målgruppe, skal fx - foruden dagens hovedmåltider - have 

serveret 3-5 mellemmåltider dagligt for at indtage 

tilstrækkelig energi.  

Herudover har ældre borgere generelt særlige 

ernæringsbehov, og målgruppen af sårbare borgere medfører 
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en høj grad af uforudsigelighed ift. produktionsbehov pga. 

fx indlæggelser, sygdom og mangel på appetit – hvilket er 
faktorer, der udfordrer mulighederne for reduktion af 

madspild.  

Og endelig medfører ældre borgeres særlige behov for 

specialiseret og individuel madproduktion ekstra og 

tidskrævende opgaver for køkken- og plejepersonale. En 

indsats mhp. nedbringelse af madspild der medfører, at 

køkken- og plejepersonalet skal have et øget fokus på 

bestilling og produktion, herunder hvad, hvor meget og 

hvordan der serveres for borgerne, indebærer et øget træk 

på medarbejderressourcer, hvilke der, som bekendt, er 

mangel på.  

Det er forvaltningens forventning, at der ifm. 

overførelsessagen for 2022-2023 og budget 2024 fremsættes 

budgetønsker mhp. at iværksætte forskellige afprøvninger 

og pilotforsøg mhp. forvaltningsspecifikke handlingsplaner 

for effektiv opnåelse af reduktionsmålene for madspild.  


