
 

 

Fritvalgsbevis til madservice Varde Kommune 

Borgerens navn 

CPR 

Fritvalgsbeviset er gyldigt fra den: 
Beviset skal aktiveres inden 4 uger - ellers bortfalder madservice bevillingen 

Fritvalgsbeviset omfatter 
- Hovedret normalkost og hjertevenlig diabeteskost                                                                                                                               
- Biret normalkost og hjertevenlig diabeteskost 
- Udbringning  

Underskrift modtager af Madservice 
Jeg giver hermed fuldmagt til, at Varde Kommune kan anmode Udbetaling Danmark om at trække i min 
folkepension/førtidspension til dækning af betaling for Madservice.  

 

_______________________________________________________ 
Dato og borgerens underskrift  

Nærmeste pårørende                   
Kontaktinformationer til nærmeste pårørende som kan bruges af madleverandøren i nødstilfælde, hvor der mod 
forventning ikke træffes nogen hjemme ved levering af maden. Ved at angive kontaktoplysninger samtykkes der til at der 
kan tages kontakt. 

Pårørendes navn: ________________________________________________      

 

Telefonnummer: _________________________________________________    
 
Fritvalgsbeviset er først gyldigt, når Leverandøren har udfyldt fritvalgsbeviset, sikret en kopi til sig selv samt indsendt en 
kopi til:  
Visitationen, Varde Kommune, Frisvadvej 35, 6800 Varde, eller via sikker e-mail til: sikkerpost@varde.dk, mærket: 
Visitation. 

Valg af leverandør 
Virksomhedsnavn:________________________________ 

Adresse: _______________________________________ 

CVR-nummer:____________________________________ 

Telefonnummer:__________________________________ 

Ønsket startdato:_________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
Dato og underskrift leverandør 



 

 

Sådan bruges fritvalgsbeviset  
Du skal træffe aftale med en madleverandør, der opfylder nedenstående krav. Ordningen kan tidligst træde i kraft på 
udstedelsesdatoen, hvis ikke andet fremgår af fritvalgsbeviset. Varde Kommune kan derfor ikke betale regninger for 
måltider, der er leveret før denne dato, og regningen kan ikke betales før fritvalgsbeviset er returneret til Visitationen.         
I forbindelse med den ønskede startdato skal du være opmærksom på, at der er en opsigelsesfrist på 14 dage, hvis du i 
forvejen er visiteret til Madservice fra en anden leverandør. Du har pligt til at meddele visitationen, hvis du ikke længere 
benytter fritvalgsbeviset. Når du benytter dig af madservice, også gennem fritvalgsbeviset, er leverandøren forpligtet til at 
handle hvis du ikke træffes hjemme som aftalt. Dette indebærer at Varde Kommune, hvis der ikke kan opnås vished om 
at du ikke er i hjemmet, rekvirerer en låsesmed for din regning, for at sikre at du ikke ligger hjælpeløs i hjemmet. Hvis du 
ikke ønsker at der handles, skal du kontakte visitationen. 

Borgerens betaling til Varde Kommune                                      
Der betales 59 kr. pr hovedret og 16 kr. pr. biret til Varde Kommune. Hvis du modtager pension, trækkes betalingen 
herfra. Betalingen opgøres efter at måneden er afsluttet og trækkes fra næste pensionsudbetaling, dvs. at betalingen for 
mad leveret i januar, trækkes fra pensionsudbetalingen 1.marts.  

Virksomheden skal leve op til følgende krav:  
1. Virksomheden skal være momsregistreret. 
2. Leverandøren skal leve op til Varde Kommunes til enhver tid gældende kvalitetsstandard for Madservice, heriblandt 
standarderne beskrevet i "Anbefalinger for den danske institutionskost". Du kan finde kvalitetsstandarden på Varde 
Kommunes hjemmeside. 
3. Virksomheden skal sende en regning til Varde Kommune. Regningen sendes elektronisk månedsvis bagud og skal 
indeholde et bilag i Excel som indeholder borgerens navn, adresse og CPR-nummer, samt oplysninger om hvor mange 
måltider, borgeren har modtaget. 
4. Virksomheden har meddelelsespligt, det betyder en forpligtigelse til at meddele Varde Kommune om ændringer i 
borgerens behov for hjælp, heriblandt også hvis borgeren har vanskeligt ved administrationen af fritvalgsbeviset.                                                                                                                                  
5. Virksomheden har pligt til at handle jævnfør Varde Kommunes retningslinjer, hvis borgeren mod forventning ikke er 
hjemme, når maden leveres.  

Fuldmagt til træk i social pension  
Når du underskriver fritvalgsbeviset, gives der fuldmagt til at Varde Kommune trækker egenbetalingen til Madservice i 
din pension. Betalingen modregnes i pensionen to måneder bagud, så den mad der f.eks. leveres i januar modregnes i 
pensionsudbetalingen som falder sidst i februar. Modregningen sker indtil du tilbagekalder fuldmagten ved skriftlig 
besked til kommunen. Besked om tilbagetrækning af fuldmagten skal indgives senest 14 dage før den 1. i en måned, 
hvis trækket skal bortfalde i pensionsudbetalingen den næstkommende måned. Kommunen har som følge af fuldmagten 
alene adgang til at trække de nævnte betalinger. 

Værdien af fritvalgsbevist  
Varde Kommune betaler maksimalt nedenstående pris til leverandøren. Er leverandørens pris lavere end den maksimale 
pris, er det den pris Varde Kommune betaler. Er prisen hos leverandøren højere end fritvalgsbevisets værdi, opkræver 
leverandøren prisforskellen hos borgeren. 

- Hovedret normalkost og hjertevenlig diabeteskost inkl. udbringning, værdi max. 68,19 kr. 

 - Biret normalkost og hjertevenlig diabeteskost værdi max. 17,73 kr. 

Priserne er 2023 priser inkl. moms. Ved ændringer i fritvalgsbevisets værdi, vil leverandøren få direkte besked senest 1. 
december, hvor ændringen træder i kraft 1. januar. 

Eksempel på borgerens betaling ved brug af fritvalgsbeviset                          
Et måltid mad med udbringning koster 75 kr. hos fritvalgsbevisleverandøren.                                                                                      
Borgeren opkræves 59 kr. fra Varde Kommune.                                              
Fritvalgsbevisleverandøren opkræver (75 kr. – 68,19 kr.) 6.81 kr. hos borgeren. 
Borgeren får dermed et tilskud på 9,19 kr. fra Varde Kommune pr. hovedmåltid inkl. udbringning.                                                                               

Faktura                                          
Faktura fremsendes til EAN-nummer: 5798 004824658. Reference på faktura: Fritvalgsbevis. Fakturaen skal være 
modtaget indenfor 4 hverdage i den næstkommende måned. 

Spørgsmål der vedrører fritvalgsbeviset rettes til Visitationen på tlf. 7994 6834.                                                                 
Spørgsmål der vedrører fakturering og afregning, rettes til Borgerservice på tlf. 7994 6638. 


