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Hei!
En av følgene ved at middagsserveringen ble endret fra tidlig på ettermiddagen til normal middagstid, er at det nå
serveres en større lunsj enn det beboerne fikk servert tidligere. Dette betyr at de totale kostnadene knyttet til
måltidene har økt ved bo- og behandlingssentrene, og regnskapstallene viser at kostnadene til lunsj fra Bærum
Storkjøkken ligger på kr 10,- per porsjon.
De økte kostnadene knyttet til lunsj måltidet er det ikke er tatt høyde for ved budsjettfordelingen for inneværende
år, og den økte kostnaden er ikke mulig å innarbeide i bo- og behandlingssentrenes totale ramme.
Regnskapsprognosen ved årsslutt knyttet til matbudsjettet for bo- og behandlingssentrene viser et merforbruk på
omkring kr 3.2 mill.
Med vennlig hilsen
Morten Svarverud
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Pleie og omsorg
Bærum kommune
mobil: +47 957 75 417
www.baerum.kommune.no
Besøksadresse:
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Hei
Hovedutvalg bistand og omsorg behandlet Ernæringsstatus og ernæringsrutiner i bo- og behandlingssentre som sak
063/16 24. august 2016.
Tidspunktene for måltidene ble implementert ved alle bo- og behandlingssentrene for et år siden. Ved å flytte
middagen, har de respektive tjenestestedene også innført varm lunsj, samt også tidvis varm mat til kveldsmåltidene.
Måltidene har fått en større variasjon til det bedre for beboerne, men mer av maten blir også håndtert utenom
Bærum Storkjøkken.
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Ressursene som er avsatt til mat er ikke endret, men hvordan har den økte variasjonen og innkjøpene slått ut på det
totale budsjettet for bo- og behandlingssentrene til måltider?
Med vennlig hilsen
Torbjørn Espelien
Leder Hovedutvalg for Bistand og omsorg
Bærum Kommune
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