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1. Godkendelse af referat fra 45. bestyrelsesmøde den 23. september 2021 

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 22. december 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger 

inden fristen den 10. januar 2022. 

 

Referat: Referatet blev godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Referat: Dagsordenen blev godkendt 

  

3. Konstituering 

Ifølge Interessentskabskontrakten punkt 5.1.1 skal Interessentskabets overordnede ledelse varetages 

af en bestyrelse på 6 medlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Kommunen og 2 

bestyrelsesmedlemmer udpeges af Psykiatrien. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt 

medarbejderne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år og udpegningsperioden følger 

funktionsperioderne for de respektive politiske organer hos interessenterne - Kommunalbestyrelsen 

henholdsvis Regionsrådet. 

Nuværende udpegningsperiode er fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025. Psykiatrien og 

Kommunen samt medarbejderne udpeger derudover hver 1 suppleant til bestyrelsen. 

 

Følgende er udpeget til Bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025: 

 

For Brønderslev Kommune: 

• Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune 

• Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune  

• ? 

 

For Psykiatrien: 

• Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland 

• Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland 

• Suppleant:  Heidi Trap, Teamleder, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland  

 

For medarbejderne: 

• Louise Bundgaard Andreasen, økonoma 

• Helle Krabbe, ernæringsassistent 

• Suppleant: Marielouise Balslev Pilgaard, kostfaglig administrativ medarbejder 

 

På det første møde efter udpegningen skal bestyrelsen konstituere sig med en formand og en 

næstformand, så begge interessenter er repræsenteret i formandskabet. 

 

Indstilling: 

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en 

næstformand således at begge interessenter er repræsenteret i formandskabet. 

 

BILAG: Ingen 

 

Referat: 
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Henrik Aarup-Kristensen meddelte at Lene Houkjær Nørgaard, leder af plejecenterområdet i 

Brønderslev Kommune er udpeget som suppleant for Brønderslev Kommune. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Henrik Aarup-Kristensen som formand og Anette Sloth som 

næstformand 

 

4. Budgetopfølgning/regnskab 2021 

Sagsfremstilling: 

Den samlede produktion af døgnkoster i 2021 ligger 1,6 % over det budgetterede. 

Der er leveret 3,5 % færre døgnkoster til Psykiatriens patienter end budgetteret, men for Psykiatriens 

vedkommende opvejes det af en højere produktion til møder og kantine. 

Produktionen til Brønderslev Kommunes plejecentre ligger 2 % over budgettet 

 

Antal leverede døgnkoster i 2021 kan ses i skemaet neden for: 

 

 Antal døgnkoster Helårsbudget Dif Dif i % af budget 

Psykiatrien patienter  31.963 33.121 -1.158 -3,5 % 

Psykiatrien møder og kantine. 4.606 3.154 1.452 46 % 

Brønderslev Kommune  82.153 80.554 1.599 2 % 

I alt 118.722 116.829 1.893 1,6 % 

 

Omsætningen i 2021 blev kr.17.488.583 mod budgetteret kr. 17.206.474. 

Resultatopgørelsen viser et underskud på 661.314 kr. svarende til 3,8 % af omsætningen. 

Årsagerne til underskuddet er endnu ikke analyseret, men det forventes at være en blanding af løn, 

stigende priser, ekstra omkostninger i forbindelse med COVID-19 og omkostninger på Mølleparkvej. 

Underskuddet vil blive fordelt i forbindelse med den endelige aflæggelse af regnskabet for 2021, der 

sker på bestyrelsesmødet den 23. juni 2022. 

 

 

BILAG:  Ingen 

 

Indstilling:  

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat: 

Bestyrelsen tog den foreløbige orientering om resultatet for 2021 til efterretning, og forventer at der i 

Årsrapporten, der skal godkendes på bestyrelsesmødet den 23. juni 2022 er en nærmere specifikation 

af årsagerne til underskuddet, herunder en specifikation af de ekstra udgifter, der er COVID-19 

relaterede. 

 

5. Budgetopfølgning 2022 

Sagsfremstilling: 

Det er ikke muligt at lave en valid budgetopfølgning for de første to måneder af 2022. 

Det kan dog konstateres at begge interessenter i det to måneder har bestilt færre døgnkoster end 

budgetteret. 

Psykiatrien har i en periode haft lukket nogle sengepladser, men det ser ud til at antallet af leverede 

døgnkoster er steget i løbet af marts måned. 

På grund af ændringer i planerne for ombygning af Margrethelund blev  antallet af forventede 

døgnkoster til Brønderslev Kommune opskrevet i forhold til 2021. Indtil videre har leveringerne 

ikke levet op til budgettet. 
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Mødeaktiviteterne er sædvanligvis mindre end gennemsnittet i januar og februar, og det er også 

tilfældet for 2022. Erfaringerne har indtil videre vist, at omsætningen stiger i de kommende 

måneder. 

Kantinens omsætning ligger stabilt på lidt over budgettet. 

 

Hvilken indflydelse det kan få på årets resultat kan først beregnes når tallene for marts måned ligger 

klar. 

 

Forventede prisstigninger. 

Priserne er stegt betragteligt i de seneste måneder. Indkøbskontoret har endnu ikke lavet en 

beregning på, hvor store prisstigningerne har været indtil nu, men ifølge Forbrugerprisindekset fra 

Danmarks Statistik er priserne på alle varegrupper stegt med 4,8 % fra februar 2021 til februar 2022. 

Fødevarer er samlet set i samme periode stegt med 5,5 %. Der er store variationer for de enkelte 

fødevarer, og neden for kan ses nogle eksempler på varer, der bruges mange af i Nordjysk Mad: 

• Brød 7,2 % 

• Mælk, ost og æg 10,5 % 

• Kaffe 13,1 % 

• Kød 4 % 

 

Til sammenligning blev alle priser fremskrevet fra 2021-22 med 1,08%. 

 

Med udgangspunkt i en gennemsnitlig prisstigning på 5,5 % fratrukket prisfremskrivningen på 1,08 

% vil det betyde et merforbrug i 2022 for fødevarer alene på kr. 233.512. Dertil kommer øgede 

omkostninger til el, varme og øvrige indkøb. Der er i denne beregning ikke taget hensyn til forholdet 

mellem indkøb at de forskellige varegrupper 

 

Fra 1. april er der varslet flere prisstigninger på alle varegrupper:  kød med 2,1 %, mælkeprodukter 

med 4-15 %, brød og mel 4-10 %, pastaprodukter +20%.  

 

Køkkenerne i Region Nordjylland afventer beregninger fra Indkøb. 

 

I Nordjysk Mad er der gang i at finde løsninger på, hvordan forbruget kan nedsættes. Det er dog ikke 

muligt at finde besparelser, der kan dække alle prisstigningerne med mindre serviceniveauet 

nedsættes. 

 

Indstilling: 

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og. 

 

BILAG: Ingen  

 

 

Referat: 

Henrik Aarup-Kristensen informerede om at aflastningsafdelingen Pilen, der har været lukket siden 

december 2021 forventes at genåbne gradvist i løbet af maj måned, når der er ansat tilstrækkeligt 

personale til at varetage opgaverne.  

Anette Sloth informerede om, at afsnit N6 midlertidigt har lukket 4 sengepladser på grund af 

personalemangel, men de forventes af genåbne når personalesituationen er på plads igen. 

Bestyrelsen tog produktionstallene til efterretning. 

 

Bestyrelsen tog til efterretning at der er store prisstigninger på fødevarer og energi mm. til 

efterretning, og ønsker i den forbindelse ikke at der skal ændres i serviceniveauet overfor patienter i 

Psykiatrien og borgere på Brønderslev Kommunes plejecentre. 
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Bestyrelsen har en forventning om en kompensering for prisstigningerne. 

6. Inventar i forbindelse med lukningen produktionen på Møllepark 

Sagsfremstilling: 

Produktionen af mad i køkkenet på Mølleparkvej er ophørt den 6. marts 2022 og fungerer herefter 

som modtagerkøkken for Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital. 

Der er lavet en liste over det inventar, der skal blive på matriklen, så modtagerkøkkenet kan fungere. 

Inventaret vil blive værdisat i samarbejde med et storkøkkenfirma, der også hjælper med at få afsat 

det resterende inventar, der ikke kan anvendes af Nordjysk Mad i køkkenet i Brønderslev.  

 

Fra den 1. marts 2022 har Region Nordjylland overtaget ansvaret for køkkenet på Mølleparkvej og 

det inventar, der skal blive der. 

Nordjysk Mad sørger for tømningen af køkkenet for det øvrige inventar. 

 

Indstilling: 

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender 

det planlagte forløb  

 

BILAG: Ingen   

 

Referat: 

Bestyrelsen besluttede at de maskiner og udstyr, der skal blive på Mølleparkvej for så vidt angår 

dem, der er indkøbt før den 1. november 2012 (opstarten af Nordjysk Mad) ikke skal værdisættes. 

Maskiner, skal blive, og som er indkøbt af Nordjysk Mad skal værdisættes. 

Øvrige maskiner og udstyr skal enten flyttes til køkkenet i Brønderslev, sælges eller skrottes. 

7. Bæredygtighedsprojekt 
Sagsfremstilling: 

Bæredygtighedsprojektet er delt ind i 4 kategorier : økologi, madspild, bæredygtig produktion og 

affaldssortering. 

 

Økologi 

Bestyrelsen har en forventning om, at Nordjysk Mad inden for en kort tidshorisont får tildelt det 

økologiske spisemærke i bronze. 

Fødevarestyrelsen meddelte i november 2021 at den økologiandel, der udgøres af plejecentrenes 

kolonialvarer ikke kunne indregnes, da de ikke er direkte leveret af Nordjysk Mad, Det gjaldt også 

selvom varerne er bestilt og betalt af Nordjysk Mad. 

Nordjysk Mad har efterfølgende, i samarbejde med Økologisk Landsforening, arbejdet med 

fortolkningen, og Fødevarestyrelsen er nu af den opfattelse, at kolonialvarerne til plejecentrene kan 

indgå i økologiprocenten. 

 

Nordjysk Mad er nu klar til at søge om Det Økologiske Spisemærke i bronze (30-60 % økologi), da 

gennemsnittet over de sidste tre måneder (december 2021 (27,04 %), januar (37,37 %) og februar 

(38,1 %) 2022) er 33,54 % økologi beregnet ud fra indkøbt vægt (6,1 t).  

Ansøgningen vil blive lavet med udgangspunkt i januar, februar og marts 2022, og det forventes 

derfor at den gennemsnitlige økologiprocent er højere. 

 

Set i lyset af de stigende priser, er der lavet en ca. beregning på, hvad økologien på det nuværende 

niveau (tal fra 2021) koster. Der er pt. ikke indikationer på, at de økologiske varer stiger mere end 

konventionelle varer. I beregningen er det antaget at de økologiske varer i gennemsnit koster 5 % 

mere end de konventionelle. 
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Køb af økologiske varer 2021 Køb hvis konventionelt (- 5 %) Besparelse 

1.025.000 kr. 976.190 kr. 48.810 kr. 

 

Det er en besparelse på 0,87 % af det samlede fødevareindkøb i 2021 og 0,28 % af den samlede 

omsætning. 

 

 

Madspild 

Madspildsdelen er delt op i 2: 

• Analyse af forbruget af kolonialvarer i forhold til standarderne. 

Der er udarbejdet statistikker for 2021 for de to interessenters bestillinger af kolonialvarer på 

afdelingsniveau. De to første måneder af 2022 giver ikke et validt grundlag for nogle af varerne. 

Bestillingerne er vurderet i forhold til de standarder der er besluttet for de to interessenter. 

Der er vurderet på mælkeprodukter, ost, kaffe og saft og juice. 

Generelt ligger bestillingerne inden for standarderne med enkelte undtagelser. 

 

Plejecentrene: 

Det gennemsnitlige forbrug af kolonialvarer i 2021 til plejecentrene var på kr. 16,72 

kr./døgnkost (fra 13,58 kr. til 21,86 kr./afdeling). Beløbet dækker også brød, ost og marmelade 

til morgenmaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Plejecentrene har i 2021 bestilt 3,5 dl saft og juice over standarden på 6 dl. 

Der har været dialog med plejecenterlederne om forbruget af saft, og tilbagemeldingen er, at 

borgerne ikke vil drikke vand, og at det er nødvendigt med saft for at borgerne drikker nok 

væske.  

Til gengæld er der  bestilt 2,6 dl mælkeprodukter under standarden på 5 dl, og ost og kaffe ligger 

under standarden. 

De afdelinger, der har et højt forbrug er dem, der bruger mange mælkebaserede p-drikke. 

Derudover er der en enkelt afdeling, der på andre områder, f.eks. kaffe, ligger væsentligt over 

standarden. Denne afdeling indgår Nordjysk Mad en dialog med. 

 

I forhold til standarderne er der ikke indikationer på at der bliver bestilt for mange kolonialvarer. 

Målingerne af faktisk madspild vil vise, om der er overensstemmelse mellem standarderne og 

forbruget. 

 

Psykiatrien: 

De 6 afdelinger i Psykiatrien har et gennemsnitligt forbrug af kolonialvarer på 18,18 kr. (fra 

13,47 kr. til 24,16 kr./afdeling). Beløbet dækker også brød, ost og marmelade til morgenmaden, 

og for to afdelingers vedkommende dækker det også brød til aftensmaden, da de selv smører 

deres brød til aften. 

Det er forskelligt hvad afdelingerne bestiller for meget af i forhold til standarderne, og Nordjysk 

Mad går i dialog med de afdelinger der overbestiller enkelte varer. Derudover vil målinger af 

madspild vise, om standarderne holder. 

  

• Måling af faktisk madspild på afdelingerne 

Det var planen at målingerne af madspild skulle foretages inden påske, men det kommer først til 

at ske i starten af maj måned. Der vi ikke ske målinger hos de to interessenter samtidigt, da 

indtastningen af resultaterne er tidskrævende. Det er også under overvejelse at dele plejecentrene 

op i to grupper, men det er ikke afgjort endnu. 

Resultatet forventes af foreligge til bestyrelsesmødet den 23. juni. 

 

Bæredygtig produktion 
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Der arbejdes løbende med at gøre produktionen mere bæredygtig i forhold til f.eks. el og 

vandforbrug ligesom der  laves forsøg med at gøre opskrifterne mere bæredygtige. Der er ingen 

målbare resultater endnu. 

 

Affaldssortering: 

Det er Psykiatrien, der ifølge huslejekontrakten stiller renovationsordning til rådighed for Nordjysk 

Mad. Der har været afholdt møder med Psykiatrien, hvor affaldssortering har været på dagsordenen.  

Indtil videre sorteres pap, plast, metal, glas og farligt affald. Det er ved at bliver undersøgt hvordan 

madaffaldet og restaffaldet bedst kan bortskaffes, men det kræver en investering i en såkaldt molok, 

der skal graves ned i jorden. 

Affaldssorteringen kommer til at betyde en højere renovationsomkostning for Nordjysk Mad. 

Størrelsen på omkostningen er ikke beregnet endnu. 

 

Indstilling: 

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at 

Bestyrelsen fastholder strategien om at Nordjysk Mad skal søge om Det Økologiske Spisemærke i 

Bronze. 

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen om madspild, bæredygtig 

produktion og affaldssortering til efterretning. 

 

BILAG:  Ingen 

   

Referat: 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at  fastholde strategien om at søge Det 

Økologiske Spisemærke i Bronze. 

8. Indkøb (lukket punkt) 
Nordjysk Mad benytter sig af de indkøbsaftaler, Region Nordjylland indgår en som enkelt region 

eller i samarbejde med andre regioner. 

På to områder er der udfordringer med aftalerne: 

1. Indkøb af sondemad og ernæringsdrikke til Brønderslev Kommunes plejecentre 

2. Indkøb af kolonialvarer leveret direkte til Brønderslev Kommunes plejecentre 

 

Ad. 1. Indkøb af sondemad og ernæringsdrikke til Brønderslev Kommunes plejecentre 

Den aftale for sondemad og ernæringsdrikke, der gælder for Region Nordjyllands hospitaler (inkl. 

Psykiatrien) er til meget lave priser. I flere år benyttede Nordjysk Mad aftalen til indkøb af sondemad 

og ernæringsdrikke til borgere på plejecentrene, der ellers selv skulle bestille og betale produkterne 

via en ordination af ernæringspræparater (i daglig tale en ”grøn recept). 

På et tidspunkt meddelte leverandøren, at Nordjysk Mad skulle stoppe øjeblikkeligt med at bruge 

Region Nordjyllands aftale til borgere på plejecentrene, da den aftale udelukkende kunne anvendes af 

hospitalerne. I stedet skulle Nordjysk Mad bestille de samme varer på et andet varenummer og til en 

ganske anden pris. 

I slutningen af 2022 blev det meddelt fra Indkøbskontoret, at denne ordning skulle ophøre hurtigst 

muligt, da leverandøren og Indkøbskontoret ikke kunne håndtere bestillingerne uden at bruge alt for 

mange ressourcer. Aftalen blev, at Nordjysk Mad skulle aftale med plejecentrene, at de fremover skal 

sørge for ordinationer af ernæringspræparater til  borgerne. 

 

Inden møderne med plejecentre og diætist blev der lavet en beregning på plejecentrenes faktiske 

forbrug af ernæringsdrikke og sondemad, der kunne bestilles via  en grøn recept (giver 60 % rabat på 

ernæringstilskud). Derudover blev der lavet en beregning på forbruget af øvrige ernæringstilskud 

(ernæringstæt is og proteindrikke uden for tilskudsordningen). Priserne er 2021-priser, og der er 

derfor ikke indregnet prisstigninger for 2022: 
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 Samlet beløb Pr leveret 

døgnkost 

I % af beløb afsat til 

fødevareindkøb (39,81 kr.) 

”Grøn recept” 108.595,45 kr. 1,32 kr. 3,3 % 

Øvrige P-tilskud 124.014,17 kr. 1,51 kr. 3,8 % 

I alt 232.610,17 kr. 2,83 kr. 7,1 % 

 

Der har været flere møder med plejecentrene og Brønderslev Kommunes plejecentre og diætist for at 

begrænse forbruget og finde en løsning. Indtil videre er konklusionerne: 

• De enkelte plejecentre finder i samarbejde med diætisten ud af hvilke borgere, der er 

ernæringstruede og dermed har brug for ernæringsdrikke på grøn recept. Produkterne kan indtil 

der findes en permanent løsning kun bestilles efter aftale med diætist/sygeplejerske. 

• Der arbejdes på at diætisten kan udskrive de grønne recepter. Udfordringen er, at der ikke er en 

lægefaglig konsulent i Brønderslev Kommune, der kan delegere opgaven til diætisten. Ifølge 

PLO kan de praktiserende læger ikke delegere opgaven. 

• Øvrige P-tilskud anvendes til borgere, der har et behov og ikke som ”hyggesnack”. 

 

 

Nordjysk Mad har forespurgt i Aalborg og Hjørring Kommuner om de leverer ernæringspræparater 

på ”grøn recept”?  

Svaret fra begge kommuner har været, at det gør de ikke, og de har dermed heller ikke udgiften. Det 

er pårørende/plejecentre der hjælper borgerne med bestilling, og det er den enkelte borger, der selv 

betaler. 

Til sammenligning har Aalborg Madservice 41,54 kr./døgnkost i 2022 ekskl. ernæringsdrikke på 

”grøn recept” og Nordjysk Mad har 40,49 kr. inkl. ernæringsdrikke på ”grøn recept”. 

 

Ad 2. Indkøb af kolonialvarer leveret direkte til Brønderslev Kommunes plejecentre 

Siden starten af Nordjysk Mad i 2012 har der været indgået aftale med fødevareleverandøren om 

levering af kolonialvarer direkte til plejecentrene. Der har været taget udgangspunkt i aftalepriserne 

+ et tillæg (7,53%). 

I forbindelse med, at der skal et nyt udbud i gang i samarbejde med Region Sydjylland, har man ikke 

ønsket at denne aftale skulle fortsætte.  

Udbuddet er udsat på grund af den nuværende situation med prisstigninger og mulige problemer med 

leveringssikkerheden. Den ny aftale forventes at træde i kraft i starten af 2023. 

 

Mary-Ann Sørensen har holdt møde med en repræsentant for Indkøbskontoret og kontorchef Peter 

Larsen for at finde en løsning. Det er ikke en mulighed at den nuværende ordning kommer til at 

indgå i den nye aftale. 

 

Der er to muligheder: 

 

• At Nordjysk Mad fremover bestiller kolonialvarer til plejecentrene via en aftale om levering til 

små institutioner, som Region Nordjylland har indgået med en leverandør. Det har endnu ikke 

været muligt at lave en beregning på prisforskellen. Beregningen vil også være usikker på grund 

af den nuværende prissituation. 

• At Nordjysk Mad undersøger muligheden for at indgå i de indkøbsaftaler, som Brønderslev 

Kommune anvender. Der skal laves en beregning  på prisforskellen. 

 

Begge muligheder vil give ekstra administration i Nordjysk Mad, men umiddelbart er vurderingen at 

løsningen  med brug af Brønderslev Kommunes indkøbsaftale vil være den mest administrativt 

tunge, såvel vedr. betaling som statistikker til beregning af forbrug og økologiprocent. 

 

Indstilling: 
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Lederen af Nordjysk Mad indstiller: 

 

Ad.1 Bestyrelsen drøfter udfordringen om indkøb af ernæringstilskud og beslutter at 

ernæringspræparater på ”grøn recept” hurtigst muligt skal udgå som et tilbud fra Nordjysk Mad. 

 

Ad. 2 Bestyrelsen drøfter  de to muligheder for indkøb af kolonialvarer til Brønderslev Kommunes 

plejecentre og beslutter om muligheden for anvendelse af Brønderslev Kommunes indkøbsaftaler 

skal anvendes. 

 

BILAG: Ingen 

 

Referat: 

Vedrørende sondemad og tilskudsdrikke til borgere på Brønderslev Kommunes plejecentre meddelte 

Uffe Viegh Jørgensen, at der sættes turbo på processen med af få ansat en lægefaglig konsulent, så 

diætisten fremover kan udskrive de nødvendige grønne recepter til de borgere, der kan visiteres til 

sondemad og tilskudsdrikke. Når det er på plads, skal Nordjysk Mad ikke længere indkøbe sondemad 

og tilskudsdrikke. 

 

Vedrørende indkøb af kolonialvarer på en anden aftale end den generelle aftale for fødevarer 

besluttede Bestyrelsen at Anette Sloth og Mary-Ann Sørensen skal gå i dialog med 

Indkøbsafdelingen og Juridisk afdeling for at finde en løsning, 

 

9. Eventuelt og gensidig orientering 
 

Referat: 

Mary-Ann Sørensen orienterede om at IT-afdelingen har spurgt om Nordjysk Mad kan indgå i det 

nye kostproduktionssystem, der er indgået aftale om for de øvrige hospitaler i Region Nordjylland. 

Den 20. november 2019 valgte Bestyrelsen at på det daværende grundlag, at Nordjysk Mad ikke 

skulle være medejer af et nyt kost- og produktionsprogram, men at det skal undersøges om det nye 

program kan indgå som en del af de programmer fra Region Nordjylland, som Nordjysk Mad 

benytter og betaler for. 

Bestyrelsen er enig i at Nordjysk Mad skal indgå i en dialog om evt. deltagelse, men at 

forudsætningen er den samme som i 2019. 

 

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at der arbejdes på at Nordjysk Mad skal indgå i det nye 

vagtplanlægningsprogram, Optima, som Region Nordjylland overgår til. Der undersøges forskellige 

modeller for hvordan det kan administreres samt sikre at løsningen er juridisk holdbar i forhold til 

den særlige konstruktion Nordjysk Mad er. 

 


