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Denne rapporten er et resultat av et utredningsoppdrag PwC har utført for Lindesnes 
kommune i perioden april - mai 2020. I forbindelse med kommunesammenslåing og 
med planlagt helsehus lokalisert i Mandal, ønsket Lindesnes kommune å utrede 
hvordan man bør innrette matproduksjonen i ny kommune. 

Det er utført kartlegging og analyser av dagens matproduksjon, og analyser av ulike 
alternative innretninger av matproduksjonen. 
Effektiv ressursbruk, gode matopplevelser for brukerne og kvalitet som tilfredsstiller lov 
og forskrift har vært førende i analysene. 

Arbeidet er utført av PwC-teamet Isabelle Johannessen Golf og Kristine Nøstdahl, med 
sistnevnte som prosjektleder. Prosjekteier har vært Lindesnes kommune og 
prosjektansvarlig og leder av styringsgruppen har vært Jon Buestad. Vi vil rette en 
særlig takk til alle som har deltatt i intervjuer. Vi takker også styringsgruppen for et godt 
og konstruktivt samarbeid. 

Kristiansand, 29 mai 2020
PricewaterhouseCoopers AS

Hege Gabrielsen 
Partner
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Sammendrag
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I dag utføres matproduksjonen i Lindesnes kommune ved to 
lokasjoner, og med ulikt produksjonsprinsipp, henholdsvis 
kok-server og kok-kjøl ved Vigeland omsorgssenter og Mandal 
sykehjem.

Denne rapporten belyser og kartlegger dagens løsning, samt 
vurderer ulike modeller for hvordan matproduksjonen kan innrettes 
i Lindesnes kommune fremover, gjennom å se på ulike scenarier. 

Basert på en helhetlig vurdering av definerte kriterier: 
matopplevelse, effektiv ressursbruk og lov og forskrift, anbefales 
det på kort sikt å legge om til produksjonsprinsipp kok-kjøl ved 
begge kommunens produksjonslokasjoner. På mellomlang sikt 
anbefales det at Lindesnes kommune utfører en grundigere 
utredning av alternativ Helsehus og ekstern leverandør.

Våre anbefalinger baseres på eksisterende og tilgjengelig teori, 
funn fra intervjuer, samt vurderinger knyttet til investerings- og 
driftskostnader for de ulike scenariene.



Oppdrag og metode1



PwC 6

I forbindelse med kommunesammenslåing og 
med planlagt helsehus lokalisert i Mandal, har 
PwC på oppdrag for Lindesnes kommune utredet 
hvordan man bør innrette matproduksjonen i ny 
kommune.

Det er utført kartlegging og analyser av ulike alternative 
innretninger av matproduksjonen.

Utredningen har tatt utgangspunkt i tre hovedscenarier: 

1. Matproduksjon i lokal regi, lokalisert utenfor helsehuset
2. Matproduksjon lokalisert i helsehuset
3. Matproduksjon i regi av andre aktører

Hovedscenariene har videre blitt brutt ned til ulike 
underscenarier, hvor det er prioritert videre utredning av fire 
alternative modeller. På bakgrunn av kartlegging og analyser 
er det utarbeidet anbefaling om hvordan kommunen kan 
innrette matproduksjonen på kort, og mellomlang sikt.

Som grunnlag for beslutning er det utredet ulike alternativer 
for hvordan matproduksjonen bør skje på kort og mellomlang 
sikt i Lindesnes kommune

Målet med matproduksjonen er: 

● Effektiv ressursbruk
● Gode matopplevelser for brukerne
● Kvalitet som tilfredsstiller lov og forskrift
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Prosjektets organisering 

Lindesnes kommune har vært 
prosjekteier, og bestiller av oppdraget.

Jon Buestad  har ledet arbeidet fra 
kommunens side og styringsgruppen har 
fungert som premissgiver og 
sparringspartner. 

Prosjektteamet fra PwC har vært 
ansvarlig for gjennomføring med Kristine 
Nøstdahl som prosjektleder. 

Prosjektteamet har benyttet 
ekspertressursene ved behov.

Lindesnes kommune 

Styringsgruppe
Jon Buestad - Fagsjef Helse og Velferd

Unn-Christin Melby - Enhetsleder Institusjon
Heidi Henanger Haven - Kommunalsjef Helse og Velferd

Anders Sandal - Økonomirådgiver Helse og Velferd
Rita Pytten - Hovedverneombud 

Anne Mette Foshaugen - Representant for tillitsvalgte

Ekspertressurser PwC
Bjarne Martinsen - Kommunal sektor

Ivar Håkonsen - Organisering kjøkkendrift
Kjartan Vestbø - Kokk

Prosjektteam PwC
Kristine Nøstdahl - Prosjektleder

Isabelle Golf - Prosjektmedarbeider
Hege Gabrielsen - Ansvarlig partner
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Overordnet tilnærming til oppdraget gjennom tre steg 
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Analyse av dagens løsning

Scenario 1:
Matproduksjon i kommunal regi, 

lokalisert utenfor helsehuset

Scenario 2:
Matproduksjon i kommunal regi, 

lokalisert i helsehuset

Scenario 3:
Matproduksjon i regi av andre aktører

Vurdering kort sikt Vurdering mellomlang sikt (når helsehuset er ferdigstilt)

Steg 1

Steg 2

Steg 3
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Hovedaktiviteter i oppdraget har bestått av intervjuer med 
relevante ressurser i kommunen, dokumentgjennomgang, 
kartlegging og analyser
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Roller

Teamleder kjøkken

Avdelingsledere (3)

Ansatte ved Vigeland omsorgssenter og 
hjemmetjenesten (4)

Kjøkkensjef

Avdelingsledere ved Mandal sykehjem (3)

Ansatte ved Mandal sykehjem (3)

Soneledere ved hjemmetjenesten (2) 

Økonomirådgiver Helse og velferd

Prosjektleder Helsehus

Vigeland

Mandal 

Prosjektleder 
Helsehus(1)

Intervjuer
Det er gjennomført intervjuer med 19 personer fordelt på 
ulike roller:

Dokumentgjennomgang 
● Regnskap og budsjett 2019
● Oversikt over stillingsnivåer
● Oversikt over kjøkkeninventar og levetid
● Nasjonale føringer
● Regionale føringer og planer

Kartlegging og analyser
● Kartlegging utstyr på begge 

produksjonslokasjoner
● Investeringsbehov omlegging
● Investering nybygg sentralkjøkken
● Samtaler med to eksterne leverandører til 

matproduksjon
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Metodiske avgrensninger og forutsetninger 

Økonomisk ramme 
● Oppdragets økonomiske ramme tilsvarer omtrent 4,5 ukesverk
● Nødvendig arbeid har innebært planlegging og gjennomføring av intervjuer, kartlegging og 

analyse- av dagens situasjon, samt scenarioanalyser, møter med oppdragsgiver- og 
styringsgruppen og utarbeidelse av rapport

● Det vært nødvendig å foreta avgrensninger, gjøre forenklede vurderinger og prioritere mest 
relevante scenarier for videre analyse

Brukerperspektivet
● Det er ikke foretatt intervjuer av brukere direkte. Grunnet oppdragets omfang er det foretatt 

intervjuer av ansatte for å få frem brukerperspektivet
● Resultater fra intervjuer er hovedsakelig benyttet inn i kartlegging av dagens innretning av 

kjøkkenproduksjon
● Videre er anbefaling ikke basert på subjektive resultater fra intervjuer, men støttet opp av 

eksisterende dokumentasjon og teori knyttet til brukeropplevelse, næringsinnhold mm. ved ulike 
produksjonsprinsipp

Matopplevelse
● I denne utredningen har vi avgrenset  matopplevelse til å handle om selve kvaliteten på maten
● Faktorer som måltidstider og sosiale måltidsfelleskap, har ikke inngått i analysene for fremtidig 

innretning av matproduksjon



Ulike kjøkkenmodeller2
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På slutten av 1990-tallet skjedde det en endring av tillaging av 
middagsmåltidene på sykehjem i Norge
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På slutten av 1990-tallet ble reform for ny kjøkkenstruktur innført, senere kalt 
kjøkkenreformen. Hensikten med reformen var å servere beboerne ved sykehjem 
ferdiglaget mat fra storkjøkken, og overføre frigjorte årsverk til pleien. Samtidig ønsket en å 
sikre sunn mat til beboerne på sykehjem. Omleggingen var basert på helsemessige, 
ernæringsmessige, matfaglige og økonomiske vurderinger. Lokale institusjonskjøkken ble 
lagt ned, og matproduksjon ble sentralisert til større produksjonskjøkken og produsert etter 
kok-kjøl metode.

Kjøkkenreformen ble et omdiskutert tema etter innføring, og produksjonsmetodene har 
vært under utvikling for å tilpasse seg målgruppen. Kvaliteten på middagene har bedret seg 
etterhvert som det er forsket frem bedre måter å produsere og oppbevare middagsretter på, 
samt mer fokus på næringsinnhold og presentasjon av middagene til pasient. Alt dette 
omtales gjerne som matomsorg i dag.

I artikkelen “Matomsorg i sykehjem i lys av kjøkkenreformen” belyser Kuven og Giske 
(2016) hvordan helsepersonell i sykehjem erfarer at matomsorgen i sykehjem påvirkes av 
aktuelle kjøkkenmodeller. Hovedfunn i den omtalte studien viser at produksjonskjøkken øker 
helsepersonellets muligheter for tilrettelegging og fleksibilitet i matomsorgen til eldre på 
sykehjem, og at i sykehjem som ikke har eget produksjonskjøkken blir matomsorgen i større 
grad styrt av økonomi og avdelingsvise budsjetter. Matomsorgen erfares som bedre og mer 
fleksibel når helsepersonell har ernæringskompetanse.
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I dag er de to mest brukte kjøkkenmodeller* for matproduksjon 
til beboere på institusjon og til hjemmeboende kok-kjøl 
og/eller kok-server

*Med modell menes måten maten tilberedes og frembys både ved institusjon og til hjemmeboende. Her er det fokus på om maten er er laget etter kok-server 
metoden på eget storkjøkken på institusjon, eller tilberedt på eget eller eksternt storkjøkken etter kok-kjøl metoden
Kilde: Steinsland (2014) 

Kok-server

Maten produseres på institusjonens eget storkjøkken og distribueres 
varm og nylaget til beboerne på sykehjemmet 
(og evt. til hjemmeboende). 

Kok-kjøl

Maten produseres på eget eller eksternt storkjøkken og kjøles ned fra 
over 72 °C til 3 °C på under 90 minutter. Maten oppbevares deretter 
kjølig til den skal varmes opp og serveres til brukerne.

Tradisjonell kok-kjøl: 
Maten pasteurisers, kjøles og 

lagres kjølig til den skal 
serveres.

Sous-vide: 
Råvarene vakuumpakkes enten 

når de er rå, eller lett 
varmebehandlet, før de 

pasteuriseres.
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Det er viktig å forholde seg til teori når ulike produksjons- 
prinsipp diskuteres og vurderes
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Egenprodusert middagsmat versus kjøp av ferdigproduserte middager har vært 
diskutert siden kjøkkenreformen ble innført. Mange forbinder kvalitet på middag 
med dårligere kvalitet og forringelse av næringsverdi dersom maten må varmes 
opp kontra dagsproduksjon av middager som serveres bortimot rett fra grytene.

Det som imidlertid er viktig, uavhengig av diskusjoner om tilvirkningsmetode, er 
at middagene tilfredsstiller de krav som er satt til bl.a temperatur, 
næringsinnhold og næringstetthet i hver porsjon for å sikre tilstrekkelig 
næringsgrunnlag sett ut i fra pasienter og brukeres aktivitetsnivå og alder. 
Helsedirektoratets “kosthåndbok” er et nyttig redskap for grunnleggende 
forståelse av disse områdene.

Forskning viser at produkter etter gjenoppvarming inneholder tilsvarende 
næringsstoffer som mat man på tradisjonelt vis tilbereder fra grunnen av på 
kjøkkenet hjemme. 

Kilde: PwC (2017). Evaluering av matlevering til institusjoner og hjemmeboende, og utredning av produksjonskjøkken i Voss kommune 
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Ved kok-kjøl metoden er de siste stegene kritisk for å få et godt 
resultat

15

“Hvis det ikke er nok 
kunnskap om mat i siste 
ledd, går det ofte galt.”
-Kai Victor Hansen, førsteamanuensis i 
restaurantledelse og måltidsforskning ved 
Universitetet i Stavanger.

1 Tilberedning og varmebehandling

2 Porsjonering

3 Avkjøling

4 Kjølelagring

5 Sortering/distribusjon

6 Evt. kjølelagring

7 Gjenoppvarming

8 Servering

Stegene ved kok-kjøl metoden: 
Det er fordeler og ulemper både med sentralkjøkken og lokalkjøkken. Noe fasitsvar 
på hva som er best, finnes ikke. Det er ikke nødvendigvis hvor maten lages, om 
kjøkkenet er stort eller lite som er problemet.
Det viktigste er hvordan maten blir behandlet når den serveres. 

Nøkkelen ligger i at alle 
ansatte får opplæring om de 
siste stegene: oppvarming, 

og anretning av maten

Kilde: Steinsland (2014),  Frifagbevegelse.no
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Hver av metodene har sine særpreg, fordeler og ulemper

Kok-server Kok-kjøl

● Kok-server regnes som den tradisjonelle måten å tilby mat på sykehjem 
på.

● Mat som produseres og serveres etter kok-server metoden er lov å holde 
varm i opptil 2 timer

● Det er et krav at maten skal holde en kjernetemperatur på minst 65 grader 
ved servering

● Kok/kjøl er det vanligste metoden på sentralkjøkken som leverer til flere 
institusjoner og til hjemmeboende

● Det kan produseres mat etter kok-kjøl metoden både i en del av 
sykehjemmene lokalt, i større sentralkjøkken som leverer ut mat til flere 
institusjoner (enten i kommunal regi eller fra en ekstern leverandør)

● Sykehjem som tilbyr mat etter denne metoden og får den levert fra eksternt 
kjøkken, må ha mottakskjøkken på stedet. Et mottakskjøkken har som 
oppgave å distribuere og sluttilberede maten før den serveres mottakeren

Fordeler Ulemper/utfordringer

● Brukerne og ansatte verdsetter 
nylaget mat

● Oppfattes av brukere, 
pårørende og andre ofte som et 
bedre alternativ enn mat 
produsert etter kok-kjøl

● Lite fleksibelt ift at maten må 
spises innen to timer etter den 
er laget

● Det er utfordrende å holde en 
kjernetemperatur på minst 65 
grader til hjemmeboende

● Kostbart alternativt 
● Krevende ift distribusjon til 

hjemmeboende

Fordeler Ulemper/utfordringer

● Lengre holdbarhet
● Mindre kostbart enn kok-server
● Enklere å oppfylle lovkrav ift. 

temperatur til hjemmeboende 
● Større fleksibilitet for 

hjemmeboende ved at de kan 
velge når de ønsker å spise 
maten

● Oppfattes av brukere, pårørende 
og andre ofte som et dårligere 
alternativ enn mat produsert etter 
kok-server

● Resultatet avhenger i stor grad 
av ansattes kunnskap om 
gjenoppvarming av maten

Kilde: Steinsland (2014), Funn fra intervjuer



Trender i samfunnet 
og nasjonale føringer3
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“Leve hele livet”-reformen foreslår fem tiltak for å skape gode 
måltidsopplevelser for den enkelte
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1. Det gode måltidet
Et godt måltid skal bestå av næringsrik mat som ser god ut, lukter godt og smaker godt. Maten og måltidet må tilpasses den enkeltes 
forutsetninger og behov, og serveres i en hyggelig ramme. Maten skal ha tilstrekkelig og riktig innhold av energi og næringsstoffer. Det bør 
legges til rette for sosiale måltidsfellesskap for de som ønsker det. Spisevenner er et eksempel på hvordan kommunene kan tilrettelegge for 
dette.

2. Måltidstider
Helse- og omsorgstjenestene bør ha som ambisjon at eldre som har behov for mat- og ernæringsbistand, skal få tilbud tilpasset deres 
måltidsrytme. Måltidene bør fordeles jevnt, og det bør ikke gå mer enn 11 timer mellom kvelds- og frokostmåltidet. Flere kommuner har endret 
måltidsrytmen med gode resultater.

3. Valgfrihet og variasjon
Den enkelte må i størst mulig grad få mulighet til å ivareta egne mattradisjoner og spisevaner når det gjelder meny, tidspunkt for måltidene og 
hvem de vil spise sammen med.

4. Systematisk ernæringsarbeid
Systematisk ernæringsarbeid handler om å følge opp den enkeltes ernæringsbehov for å unngå under- og feilernæring. Helse- og 
omsorgstjenesten må vurdere risiko for feil- og underernæring og om det skal utarbeides en individuell ernæringsplan.

5. Kjøkken og kompetanse lokalt 
Alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvor maten produseres. For å sikre god 
mat og riktig ernæring, er det også viktig at det lages gode rutiner for hvordan maten skal tilberedes og serveres.

Kilde: Helsedirektoratet.no - Leve hele livet, kvalitetsreform for eldre - Mat og måltider
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Kommuner kan søke på tilskudd til etablering eller 
gjenetablering av lokalt produksjonskjøkken på sykehjem 
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Ønske knyttet til matlukt i gangene og nærhet til kokkene trekkes frem som argumenter. Samtidig vet vi at matlukten som oftest ikke 
kommer fra selve produksjonskjøkkenet på institusjonen. Matlukten kommer fra avdelingen, enten når maten varmes opp eller når den 
serveres. 

Et av tiltakene i “Leve hele livet-reformen” handler om at alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og 
omsorgstjenesten uavhengig av hvor maten produseres. Likevel er det tydelig at lokale produksjonskjøkken er retningen regjeringen 

ønsker å gå.

Regjeringen har derfor vedtatt å etablere et tilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken på sykehjem:  

● Tilskuddsordningen gjelder renovering og bygging ved etablering eller gjenetablering av lokale produksjonskjøkken ved sykehjem 
og omsorgsboliger, og staten tar 60 prosent av kostnadene. 
Samlet tilskuddsramme for perioden 2019-2023 er på 400 millioner.

● I følge statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet er målet å gi de eldre innbyggerne bedre 
måltidsopplevelser og gjøre matlagingen til en større del av hverdagen

● Tilskuddet vil forvaltes av Husbanken, og kommunene kan henvende seg dit for å søke om tilskudd.

Kilde: Regjeringen.no, Frifagbevegelse.no
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Globale, nasjonale, regionale og lokale mål for klima 
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Globale mål: Paris-avtalen, artikkel 2:
“Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature 
increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change”

Norske mål: Meld. St. 41 (2016–2017). “Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid”
“Regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktelsen sammen med EU. Gjennom et slikt samarbeid vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp 
nås med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner (...) De ikke-kvotepliktige utslippene kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg og 
avfall”

Regionplan Agder 2020: «Høye mål – lave utslipp»
"Det må utarbeides handlingsplaner på både regionalt og lokalt nivå som beskriver konkrete
tiltak for å møte klimautfordringen”

Kommuneplan Lindesnes kommune 2020-2032:
“Vi har redusert klimagassutslippene med minst 60 prosent innen 2030 i forhold til 2005”
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Befolkningsframskrivinger for Lindesnes kommune viser en 
utvikling med høy vekst i de eldre aldersgruppene frem mot 
2040, men høyest vekst i aldersgruppen 80-89 år
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• SSBs vekstprognoser estimerer at 
befolkningen i Lindesnes kommune i 2030 vil 
øke med 6,4 prosent fra 2020

• Befolkningen i aldersgruppen 80-89 år vil øke 
med 43,6 % fra 2020-2030

• Utviklingen vil gi press på omsorgssektoren og 
det er en rimelig antagelse at etterspørselen 
etter kjøkkentjenester og matproduksjon hos 
eldre vil øke i takt med endringer i kommunens 
alderssammensetning
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Robusthet for uforutsette hendelser bør hensyntas i 
vurderingen av ulike kjøkkenmodeller
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Like før arbeidet med denne utredningen startet, inntraff Covid-19 og 
tilhørende tiltak i Norge. Dette har gjort hverdagen krevende for mange, 
og spesielt helsevesenet. 

Uforutsette hendelser kan inntreffe og det kan påvirke 
leveransekapasiteten. En risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende 
risikoreduserende tiltak for valgt kjøkkenmodell bør gjennomføres.

Betraktninger rundt spørsmål som kan inngå: 
● Hva gjør vi dersom det inntreffer sykdom hos mange av våre ansatte?
● Har vi tilgang til alternative løsninger dersom eksisterende modell ikke 

klarer å opprettholde dagens matforsyning? 



Dagens 
matproduksjon i 
Lindesnes kommune4
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ssenter

I dag utføres matproduksjonen ved to 
lokasjoner, som til sammen betjener 
brukerne i Lindesnes kommune. 

Vårt hovedinntrykk fra samtaler med 
ledere og ansatte er at brukerne er 
fornøyd med maten de får servert, både 
fra kjøkkenet ved Mandal sykehjem og 
Vigeland omsorgssenter. 

Dagens organisering av kjøkkendriften har 
imidlertid potensiale for effektivisering av 
driften og en mer helhetlig organisering av 
tjenesten.

PwC har gjennomgått dagens organisering av matproduksjon i 
Lindesnes kommune.
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I dag utføres matproduksjonen ved to produksjonslokasjoner 
som benytter ulikt produksjonsprinsipp

25

Produksjonslokasjon 
Mandal Sykehjem

Produksjonslokasjon
Vigeland omsorgssenter

Kjøkkenmodell / Prinsipp Kok-kjøl Kok-server

Mottakere
● Avdelingene på Sykehjemmet i Mandal
● Marnarheimen i Marnardal
● Hjemmeboende i Mandal og i Marnardal 

● Avdelingene på Vigeland omsorgssenter 
● Kafédriften ved Vigeland omsorgssenter
● Hjemmeboende i gamle Lindesnes kommune 

Distribusjonsløsning ved 
mat som skal ut av 
produksjonslokasjon:

Ansatte ved kjøkkendriften kjører ut mat til beboere på 
Marnarheimen, samt hjemmeboende i Mandal og 
Marnardal 

Ansatte i hjemmetjenesten og frivillighetssentralen 
kjører ut mat til hjemmeboende hver dag
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Maten produseres på 
sykehjemmets eget 

storkjøkken..

Maten 
porsjoneres og 

pakkes..

..kjøles ned og lagres

Ansatte ved kjøkkentjenesten 
kjører ut maten 2 ganger pr. 
uke 

Distribueres til beboerne 
på Mandal sykehjem

Hjemmeboende i 
Marnardal 

Hjemmeboende i 
Mandal

Beboere på 
Marnarheimen

Råvarer og tørrvarer 
bestilles digitalt hos 

de ulike 
leverandørene

På Mandal Sykehjem produseres maten etter kok-kjøl 
prinsippet 

Hver avdeling 
bestiller lunsj og 
middag digitalt 

gjennom systemet 
Aivo
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Maten produseres på 
omsorgssenterets eget 
storkjøkken..

..og distribueres 
varm og nylaget Til beboere på 

omsorgssenteret, og til 
kafédriften

Ansatte i hjemmesykepleien 
henter maten på 

omsorgssenteret og 
transporterer maten til hver 

bruker. Maten må leveres innen 
2 timer etter at maten er laget

Råvarer og tørrvarer 
bestilles digital hos de 
ulike leverandørene 

Ved Vigeland omsorgssenter produseres maten etter 
kok-server prinsippet

Hver avdeling skriver 
manuelt opp ønsker 
ift. menyvalg og antall, 
deretter leveres 
skjemaet til kjøkkenet*

*Gjøres nå i en unntakssituasjon da de på nåværende tidspunkt ikke har et IT-system. 
Tidligere bestilte avdelingene via systemet. 
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Dagens organisering av kjøkkendriften 
har potensiale når det kommer til 
helhetlig og effektiv drift av tjenesten

28

Dagens kjøkkendrift er et resultat av kommunesammenslåing 2020. Driften bærer i 
dag preg av at organisering av tjenesten ikke “er helt på plass”. 
Det produseres ved bruk av ulike prinsipper, som gjør at man går glipp av 
potensielle fordeler som:  

● Mulighet for å benytte ressurspool på tvers av de to ulike 
produksjonslokasjonene

● Enhetlige prosedyrer og systemer
○ På Vigeland mangler man i dag IT-system, da det forrige ble avviklet 

ved årsskiftet
● Bedre kontroll og styring

○ Effektiv drift
○ Kvalitetskrav

Det eksisterer et potensiale knyttet til organisering av den administrative ledelsen 
og teamkoordinatorrollen (kjøkkensjef/teamleder), herunder definerte 
rollebeskrivelser, -fordeling og ansvarsområder for de ulike funksjonene
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Ressursbruk
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Mandal sykehjem Vigeland omsorgssenter

Antall porsjoner* 

7200
per måned

Antall porsjoner 

2900
per måned

Produksjon
Kostnad Vigeland omsorgssenter Mandal sykehjem

Andre Drift** 383 381 793 600
Personal*** 4 660 749 5 341 455
Råvare 2 562 029 4 878 701
Grand Total 7 606 159 11 013 756

Kostnad/porsjon** 

127,-
Kostnad/porsjon 

219,-

Det produseres i dag henholdsvis 7200 og 2900 porsjoner ved 
Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter

*Anslått gjennomsnittlig antall porsjoner 
**Beregnet fra Regnskap 2019, alle kostnader og gjennomsnittlig antall porsjoner per måned. Det antas at påslag for tørrvarer og frokost er av samme størrelsesorden for de 
to produksjonslokasjonene
***Logistikkostnadene ligger inne i Andre driftskostnader, da kostnader knyttet til logistikken er utfordrende å trekke direkte ut av regnskap
**** Personalkostnad inkluderer ikke årsverk kjøkkensjef, da dette er en administrativ stilling og føres sådan. Kjøkkensjef har imidlertid i praksis arbeidsoppgaver ved Mandal 
som i dag løses av teamkoordinator ved Vigeland omsorgssenter
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Kostnadsfordelingen ved de to produksjonslokasjonene viser at det er 
personalkostnader som gir det største bidraget til kostnadsforskjellen

31

● En av forklaringene på de relativt 
betydelig høyere 
personalkostnadene ved 
Vigeland omsorgssenter er 
knyttet til produksjon

● I dag produseres det syv dager i 
uken på Vigeland, mens det i 
Mandal kun er produksjon 5 
dager i uken
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Matopplevelse
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Funn fra intervjuer med avdelingsledere og ansatte i Mandal og 
på Vigeland (1/2)
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Den generelle oppfatningen er at brukerne i Lindesnes kommune er fornøyde med maten 
● Avdelingsledere og ansatte ved Mandal Sykehjem opplever at de fleste beboerne er fornøyd med maten. De mottar ikke klager 

og de opplever at beboerne er takknemlig. Flere av de ansatte vi snakker med trekker imidlertid frem at de ikke er komfortable 
med å servere den moste maten til beboere som trenger det. Den ser ikke apetittlig ut og de opplever at beboerne ikke synes 
den er god

● Fra hjemmetjenesten i Mandal er inntrykket at de hjemmeboende er “helt greit” fornøyd med maten. Hverken mer eller mindre. I 
2005, da det nylig var lagt om fra kok-server- til kok-kjøl-prinsippet var det en del som klagde på maten, spesielt på potetene. 
De opplever ikke at brukerne klager i dag. De tror de har “vendt seg til det”

● Samtlige vi har snakket med ved Vigeland omsorgssenter opplever at beboere ved omsorgssenteret og hjemmeboende er 
svært fornøyd med maten. Matglede, god lukt, apetittlig syn og god smak blir trukket frem 

Ved begge steder er det god variasjon i måltidene, men det er større valgmuligheter på Vigeland
Ved begge produksjonslokasjoner benyttes det en rullerende meny som de oppdaterer jevnlig 

● Avdelingsledere og ansatte ved Mandal Sykehjem opplever god variasjon i middagsmåltidet, men ønsker større variasjon i 
lunsjmåltidet. Av beboere har de fått tilbakemelding på at det i for stor grad serveres suppe til lunsj  

● På Vigeland kan beboerne hver dag velge om de ønsker kjøtt eller fisk til middag, noe som trekkes frem som positivt 
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Funn fra intervjuer med avdelingsledere og ansatte i Mandal og 
på Vigeland (2/2)
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De ansattes perspektiver på innretning av fremtidig matproduksjon
Mandal Sykehjem: Avdelingsledere og ansatte trekker frem følgende grunner til hvorfor de ønsker å fortsette med dagens løsning for 
matproduksjon:

● Kok-kjøl metoden fungerer godt, muliggjør god temperatur på maten, er effektiv og bidrar til lite matsvinn
● Nærheten til kjøkkenet gir stor fleksibilitet ift. å gjøre endringer, og gir god tilgang på matvarer ved ekstra behov
● De ansatte hører ikke noe snakk om/støy rundt at det er ulikt produksjonsprinsipp ved Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter, 

mest sannsynlig fordi at de fleste er fornøyd med maten. På bakgrunn av det oppleves det som uproblematisk å fortsette med to 
produksjonsprinsipp også i fremtiden

Hjemmetjenesten i Mandal:
● Så lenge matkvaliteten er den samme (eller bedre) og det finnes et godt system og samarbeid med leverandør, spiller det ikke noen 

rolle hvor maten blir produsert

Ansatte ved Vigeland omsorgssenter- og hjemmetjeneste: 
● Brukere og ansatte er meget fornøyd med dagens løsning. De ansatte oppgir at den gode kvaliteten på maten også bidrar til stolthet 

over arbeidsplassen sin. De ønsker derfor og fortsette med dagens løsning. Dersom man likevel skulle ende opp med å legge ned 
kjøkkenet på Vigeland, er de likegyldige til hvor maten blir produsert

De ansatte ved Vigeland omsorgssenter er bekymret for fremtiden til Kaféen
For mange beboere i nærmiljøet har kaféen på Vigeland omsorgssenter blitt en sosial møteplass. Mange møtes der flere ganger i uken for 
å spise middag, i tillegg til at de er med på ulike aktiviteter (som f.eks. bingo) som arrangeres etter middagen. Avdelingsledere og ansatte 
er svært bekymret for om kafédriften vil forsvinne dersom man flytter matproduksjonen bort fra Vigeland omsorgssenter, og hvilke 
konsekvenser det vil ha for brukerne. De stiller seg tvilende til om kaféen vil “være det samme” dersom man endrer produksjonsprinsipp til 
kok-kjøl.
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Kvalitet som tilfredsstiller lov og 
forskrift
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Gjennom intervjuer er det ikke identifisert brudd på 
kvalitetskrav 
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● Det er ikke identifisert avviksmeldinger med kvalitetsbrudd i 
2019

● Det trekkes imidlertid frem at ingen av de to 
produksjonskjøkkenene har egen benk eller diettkjøkken for 
tilberedning av mat til brukere med intoleranse. Dette er ikke et 
stort problem i dag, men ville vært optimalt om man hadde en 
egen plass å tilberede diettmat på

● Benytter internkontrollsystemet HACCP som støttespiller ift. 
kritiske farepunkter. Fungerer som et “mattilsyn”, som tar 
prøver av maten og sjekker at reglene følges

Funn relatert til kvalitetskrav knytter seg til intervju med kjøkkensjef i 
Mandal og teamleder på Vigeland. PwC har ikke utført egen 
internkontroll/revisjon av produksjonskjøkkenene, og har således 
heller ikke grunnlag for å vurdere om det leveres iht. nødvendige 
kvalitetskrav utover inntrykk fra samtaler.
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Bakgrunn og tilnærming til scenarioanalyser
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Ved starten av oppdraget ble det tatt utgangspunkt i tre hovedscenarier og flere 
underscenarier som potensielle alternativer for videre utredning:

● Matproduksjon i lokal regi, lokalisert utenfor helsehuset
○ All matproduksjon på Mandal sykehjem med kok-kjøl prinsipp
○ All matproduksjon på Mandal sykehjem med kok-server prinsipp
○ All matproduksjon på Vigeland omsorgssenter med kok-kjøl-prinsipp
○ All matproduksjon på Vigeland omsorgssenter med kok-server prinsipp
○ Matproduksjon på både Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter med 

kok-server prinsipp
○ Matproduksjon både på Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter med 

kok-kjøl prinsipp

● Matproduksjon lokalisert i helsehuset
○ All matproduksjon i helsehuset med kok-kjøl prinsipp
○ All matproduksjon i helsehuset med kok-server prinsipp

● Matproduksjon i regi av ekstern leverandør
○ Kommunen kjøper tjenesten fra en ekstern leverandør som produserer etter 

kok-kjøl metoden
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Det ble besluttet å legge vekt på fire av alternativene for videre 
utredning

39

Gjennom kartleggingen og innledende analyser ble det prioritert scenarier for videre utredning. Prioriteringene ble besluttet sammen med 
styringsgruppen i prosessen:

● Det er en forutsetning at alle innbyggere i størst mulig grad skal få likt tilbud. Derfor har man ikke utredet alternativer med ulikt 
produksjonsprinsipp på ulike lokasjoner i kommunen. 

● Alternativer som innebærer utvidelse av bygningsmasse: ettersom det ikke vil være mulig for eksisterende produksjonslokasjoner å 
overta hverandres produksjon uten utbygging, besluttet styringsgruppen å ikke utrede scenarioer som innebærer å flytte all 
produksjon til et av de eksisterende kjøkken

● Logistikkutfordringer og begrensninger på tomten til planlagt helsehus vil gjøre det særskilt utfordrende med kok-server som 
produksjonsprinsipp grunnet høyt logistikkbehov. Scenario med kok-server på helsehus ble dermed ikke utredet videre

Etter innledende analyser ble følgende alternativer besluttet å videre utrede: 

1. Matproduksjon både på Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter med kok-server prinsipp

2. Matproduksjon både på Mandal sykehjem og Vigeland omsorgssenter med kok-kjøl prinsipp

3. All matproduksjon i helsehuset med kok-kjøl prinsipp

4. Kommunen kjøper tjenesten fra en ekstern leverandør som produserer etter kok-kjøl metoden
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Forutsetninger for analysene

40

● Kriteriene gode matopplevelser for brukere, effektiv ressursbruk og kvalitet som tilfredsstiller lov og forskrift har vært førende i 
analysene. Hvordan hvert alternativ scorer på de ulike kriteriene er illustrert ved fargene grønn (bra), gul (middels bra) rød (mindre bra). 
Resultatene av scoring er subjektive vurderinger relativt til hverandre, og hvordan de vurderes opp mot “normen”

● Matopplevelsen ved produksjonsprinsippene kok-kjøl og kok-server blir i stor grad påvirket av ingredienser, kokken(e) som lager 
maten, hvordan maten blir gjenoppvarmet*, samt hvordan maten anrettes. Basert på innhentet kunnskap gjennom intervjuer og annen 
litteratur vises det at det eksisterer muligheter for å skape gode matopplevelser uavhengig av produksjonsprinsipp, under forutsetning 
at gjeldende retningslinjer følges, og det satses på matkompetanse i kommunen

● Beregninger og investeringsanslag er basert på innhentet informasjon av Lindesnes kommunens ansatte, samt referanser fra 
kommuner og liknende utbyggingsprosjekter. Anslagene er beheftet med stor usikkerhet

● Investeringsbehovet knyttet til hvert scenario er definert i samarbeid med kommunens ressurspersoner, og kostnader knyttet til utstyret 
er basert på anslag av pris mottatt av kommunen

● I tillegg til gitte kriterier som er førende for analysene, har de ulike scenarioer enkelte vesentlige egenskaper som følgelig er hensyntatt i 
analyser og videre vurderinger 

*gjelder kun for kok-kjøl, da kok-server er varme måltider
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Alternativene har blitt vurdert opp mot definerte kriterier og 
sammenliknet med dagens situasjon, og hverandre

41

Vurderingskriterier Dagens produksjon Scenario 1:
Kok-server

Scenario 2:
Kok-kjøl 

Scenario 3:
Helsehus kok-kjøl

Scenario 4:
Ekstern 

leverandørKok-kjøl

Gode matopplevelser Tilfredsstillende Høy
Høy risiko/potensial: 

tilberedning

Høy risiko/potensial: 

tilberedning

Høy risiko/potensial: 

tilberedning

Effektiv ressursbruk

Investering - 0,5-1 MNOK

(mulighet for tilskudd)

2-3 MNOK

(mulighet for tilskudd)

20+ MNOK 0,5-1 MNOK

Årlig driftskostnad 19 MNOK 27 MNOK 16 MNOK <16 MNOK 8-9 MNOK

Pris per porsjon 127/219,- 219,- 127,- <127,- 70,-

Lov og forskrift Ikke identifisert brudd Risiko knyttet til 
temperatur Lav risiko Lav risiko Lav risiko



PwC

• I dag produseres det hhv 2900 og 
11200 ved Vigeland omsorgssenter og 
Mandal sykehjem

• Under forutsetning om lik sammenheng 
mellom aldersammensetning og 
etterspørsel etter ferdiglaget mat vil 
volumet ved begge produksjons 
lokasjoner øke betydelig fram mot 2040

• Gjennom kartlegging har det kommet 
frem at man ikke har nøyaktig oversikt 
over maks kapasitet, men at dagens 
produksjonslokasjoner ikke har 
kapasitet til å øke produksjonen 
betydelig uten å foreta større 
investeringer i bygningsmasse

Befolkningsframskrivinger indikerer at det vil bli nødvendig å 
gjøre tiltak, da etterspørselen etter ferdiglagde måltider 
forventes å øke med 30-40 % i årene frem mot 2040*

42
*under forutsetning om forhold mellom alder og etterspørsel etter ferdiglagde måltider er konstant
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Scenario 1
Matproduksjon både på Mandal 
sykehjem og Vigeland 
omsorgssenter med kok-server 
prinsipp

43
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Scenario 1: Matproduksjon både på Mandal sykehjem og 
Vigeland omsorgssenter med kok-server prinsipp

44

Investeringer og ressursbruk
● Alternativet innebærer investeringer knyttet til omlegging og tilrettelegging for kok-server i  Mandal, inkludert økning i antall 

dager med matproduksjon, fra 5 dager i uken til 7 dager i uken
● Økningen vil medføre behov for flere ressurser og vil kreve en økning i kjøkkendriftens budsjetter

Distribusjon og logistikk
● For å opprettholde krav vil distribusjon av varme måltider kreve en omfattende organisering av logistikken 
● Det vil være behov for varebiler med en spesiell innretning, som vil kreve betydelige investeringe.
● Distribusjon av måltidene vil være sårbar med tanke på forsinkelser, og selve transporten utgjør en stor miljøbelastning da 

maten må transporteres hver dag, fremfor 1-2 ganger i uken

Lov og forskrift
● Ved produksjonsprinsipp kok-server må maten må serveres innen 2 timer etter ferdigstillelse i kjøkken, og holde en 

temperatur på minimum 65 grader når den serveres
● Det eksisterer høy risiko knyttet til krav om at temperatur fra oppvarming og frem til servering, spesielt til hjemmeboende 

Kravet viser seg å være vanskelig å opprettholde

Fremtidens behov og kapasitet 
● Grunnlag for å anta at aldrende befolkning og produksjonskjøkken i dag vil kreve utbygging/investering på mellomlang sikt 
● Kostnaden av dette er ikke estimert, men antas å være av betydelig karakter

Lov og forskrift

Gode matopplevelser

Effektiv ressursbruk
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Alternativet innebærer tilrettelegging for kok-server ved 
Mandal sykehjem 
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Investeringskostnad
● Forutsatt at dagens utstyr på kjøkken ved Mandal sykehjem er av tilstrekkelig kvalitet og ikke har nådd 

sin levetid 

● Omleggingen av kjøkkendrift fra kok-kjøl til kok-server ved Mandal vil ikke innebære investeringer i 
kjøkkenet, da dagens kjøkkenutstyr fortsatt kan brukes

● Behov for investering i varmevogner

● Mottakskjøkken  og nedkjølingsutstyr ved Mandal sykehjem kan fjernes, det er ikke beregnet evt 
restverdi av utstyr

Driftskostnad
● Høyere driftskostnad per år enn ved dagens løsning

● Produksjon 7 dager i uken er mer kostnadskrevende enn ved kok-kjøl, hvor man kun vil produsere 5 
dager i uken, etter nåværende modell ved Mandal sykehjem

● Estimert på bakgrunn av dagens pris per porsjon ved kok-server på Vigeland omsorgssenter

Investering omlegging

0,5-1
MNOK*

Driftskostnad per år

27
MNOK

*Basert på kostand per porsjon ved 
Vigeland i dag

**ekskl logistikk
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I tillegg til investering i omlegging vil alternativet medføre 
høye kostnader knyttet til transport og distribusjon av daglige 
måltider

46

Mandal sykehjem bruker i dag 7,5 timer to dager i uken for hjemlevering av kok-kjøl måltider i Mandal 
og omegn, og 4,5 timer to dager i uken for hjemlevering til Marnardal og omegn. Dette betyr at det vil 
ta om lag 12 timer å distribuere måltider i Mandal og Marnardal, hver dag. 

For å oppfylle kravet om levering av varm mat innen 2 timer etter produksjon, vil dette bety at det vil 
være behov for 6-7 kjøretøy, i tillegg til distribusjonen i Vigeland, som i dag løses av 
hjemmetjenesten og frivillighetssentralen.

Det vil være nødvendig å rigge en organisasjon rundt logistikken: antall kjøretøy, vaktordninger m.m. 
Distribusjon av varme måltider utføres med varebiler med en spesiell innretning. Denne typen 
kjøretøy har en kostnad på ca. kr. 500.000 pr bil, som gir en total investering i størrelsesorden 
3.0-3.5  MNOK, avhengig av faktisk behov for kjøretøy. Ressursbehovet for betjening av biler er ikke 
estimert, men vil medføre en betydelig kostnad

Man må påregne å kjøre flere turer om mange avdelinger skal ha levering. Selve transporten 
utgjør en stor miljøbelastning da maten må transporteres hver dag, fremfor 1-2 ganger i 
uken. Løsningen er også svært sårbar i forhold til eksempelvis punktering og andre trafikale 
forhold som medfører at maten blir forsinket eller at den ikke blir levert innen fristen og ny mat må 
lages. Her er det viktig å gode beredskapsplaner, med de kostnader dette medfører.
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Scenario 2
Matproduksjon både på Mandal 
sykehjem og Vigeland 
omsorgssenter med kok-kjøl 
prinsipp

47
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Scenario 2: Matproduksjon både på Mandal sykehjem og 
Vigeland omsorgssenter med kok-kjøl prinsipp
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Investeringer og ressursbruk
● Alternativet innebærer investeringer knyttet til omlegging og tilrettelegging for kok-kjøl på Vigeland omsorgssenter, 

inkludert endret produksjon, fra 7 dager i uken til 5 dager i uken

Distribusjon og logistikk
● Antar videreføring av dagens distribusjon- og logistikkløsning, hvor produksjon ved Vigeland omsorgssenter omfattes 

på samme måte som Marnardal i dag
● Vil kreve noe organisering ved henting av mat på ulike lokasjoner 

Lov og forskrift
● Ikke identifisert betydelige risikofaktorer knyttet til produksjonsprinsippet

Fremtidens behov og kapasitet 
● Grunnlag for å anta at aldrende befolkning og produksjonskjøkken i dag vil kreve utbygging/investering på 

mellomlang/lang sikt
● Kostnaden av dette er ikke estimert, men antas å være av betydelig karakter

Lov og forskrift

Gode matopplevelser

Effektiv ressursbruk
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Alternativet innebærer tilrettelegging for kok-kjøl ved Vigeland 
omsorgssenter 
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Investeringskostnad
● Forutsatt at dagens utstyr er av tilstrekkelig kvalitet og ikke har nådd sin levetid vil omleggingen av 

kjøkkendrift fra kok-server til kok-kjøl innebære noe investering i utstyr i produksjonskjøkken, samt  
etablering av mottakskjøkken på avdelinger 

○ Det vil på Vigeland være behov for totalt 7 mottakskjøkken: 6 på avdelinger, og Spangereid

● Det vil i tillegg antagelig eksistere behov for ekstra kjølerom til oppbevaring av ferdiglagde porsjoner

● Kostnad knyttet til ekstra kjølerom er ikke kostnadsestimert, og vil komme i tillegg

Driftskostnad
● Lavere driftskostnad per år enn med dagens løsning 

● Hovedsakelig knyttet til endring fra 7 til 5 produksjonsdager ved Vigeland omsorgssenter

● Estimert på bakgrunn av dagens pris per porsjon ved Mandal Sykehjem

Investering omlegging

2-3
MNOK

Total driftskostnad

16
MNOK per år

*Basert på kostnad per porsjon ved 
Mandal sykehjem 2019
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Scenario 3
Matproduksjon i kommunal regi, 
lokalisert i Helsehus
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Scenario 3: All matproduksjon i helsehuset med kok-kjøl 
prinsipp
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Investeringer og ressursbruk
● Investeringskostnad nybygg
● Vil medføre stordriftsfordeler

○ mer systematisert produksjonsprosess m.m.

Distribusjon og logistikk
● Distribusjon 1-2 ganger uken
● Antar videreføring av dagens distribusjon- og logistikkløsning, med likt utkjøringsmønster, men fra Helsehus

Lov og forskrift
● Ikke identifisert betydelige risikofaktorer knyttet til produksjonsprinsipp
● Ifølge Mattilsynet finnes det ingen konkrete krav til areal for produksjonskjøkken 
● Eksisterer imidlertid en rekke krav kommunen må forholde seg til vedrørende utformingen av et produksjonskjøkken mtp 

areal, og tilgang på bl.a vann og ventilasjon
○ Det må være en planløsning, utforming og dimensjonering som gjør det mulig å holde god hygiene og hindre 

forurensning

Fremtidens behov og kapasitet 
● Vil ha mulighet til å dimensjonere produksjonskjøkken for forventet etterspørselsvekst knyttet til aldrende befolkning

Lov og forskrift

Gode matopplevelser

Effektiv ressursbruk
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Investeringskostnad
• Alternativet innebærer betydelig investering i nybygg

• Anslått investeringskostnad er basert på erfaringstall og estimert ut fra et gjennomsnittlig kvadratmeterpris 
for oppføring av sentralkjøkken og med utgangspunkt i størrelse på kjøkken i sammenliknbare kommuner, 
med tanke på produksjonsvolum

• Anslagene er beheftet med betydelig usikkerhet, men investeringen vil være av betydelig omfang

• I alternativet er det forutsatt at kommunen legger om til kok-kjøl på kort sikt, og investering i mottakskjøkken 
på institusjoner er dermed ikke beregnet i kalkylene

• Det er tatt høyde for at sentralkjøkkenet skal bygges i en slik størrelsesorden at det vil kunne ta den økte 
etterspørselsveksten på mellomlang/lang sikt

Driftskostnad
• Det er rimelig å anta at ved å samle produksjonen til et sentralkjøkken, så vil man oppnå stordriftsfordeler, 

som vil innebære lavere driftskostnader enn med dagens løsning

• Kvantifisert stordriftsfordel er usikkert, da det i stor grad vil avhenge av hvordan kjøkkendriften organiseres, 
med mer

Investering nybygg

20+
MNOK

Driftskostnad per år

<16
MNOK

*Basert på antagelse om 
stordriftsfordeler ved samlet 

produksjon
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Alternativet innebærer at kommunen velger å kjøpe maten fra en leverandør som spesialiserer seg på 
matproduksjon, istedenfor at kommunen produserer maten selv. Samtaler med to eksterne leverandører har 
gitt oss informasjon som ligger til grunn for vurderingene.  

Ressursbruk
● Kommunen vil ikke trenge å investere i nybygg eller eksisterende kjøkken 
● Pris pr. porsjon vil være betydelig lavere enn hva dagens pris pr. porsjon er i Lindesnes kommune

Distribusjon og logistikk
● Det er rimelig å anta at leveranse vil være 1-2 ganger i uken
● Løsningens klimaavtrykk vil avhenge av hvor leverandøren er lokalisert, som bør være en faktor inn i 

en evt. anbudskonkurranse

Lov og forskrift
● God kontroll og leveranse iht. krav til matkvalitet- og kjøkkenutforming

Fremtidens behov og kapasitet 
● Alternativet er godt egnet for dimensjonering for å møte fremtidens behov 

Lov og forskrift

Gode matopplevelser

Effektiv ressursbruk
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Investering

0,5-1
MNOK

Driftskostnad per år

8-9 
MNOK

Investering
• Investeringsanslag er basert på kostnader knyttet til gjennomføring av omlegging, anbudskonkurranse 

m.m. 

• I tillegg vil det være hensiktsmessig å investere i opplæring av ansatte når det kommer til tilberedning 
av måltider

Gjennomsnittspris pr. porsjon
• Pris pr. porsjon hos eksterne leverandører vil variere og man har ikke tilgang på nøyaktig pris før en 

evt. anbudskonkurranse

• Prisene hos Kristiansand kjøkkenservice er imidlertid offentlig informasjon og varierer mellom 55 og 70 
kr pr middagsporsjon til hjemmeboende

• Fra samtaler med annen ekstern leverandør vet vi at pris pr. porsjon vil være betydelig lavere enn hva 
Lindesnes kommune opererer med i dag 

Estimert driftskostnad pr. år
• Lavere driftskostnad per år enn med dagens løsning 

• Lunsj og andre tørrvarer er ikke inkludert



Samlet vurdering5



PwC

Vurderinger (1/2)

57

Fornøyde brukere og god matkvalitet på tvers av produksjonsprinsipp
Gjennom kartlegging- og intervjuer er vårt inntrykk at innbyggerne i Lindesnes 
kommune er fornøyd med maten, både de som får mat produsert ved 
sykehjemmet i Mandal, og ved Vigeland omsorgssenter.  

Kvalitetsreformen for eldre, “Leve hele livet”  anbefaler at alle kommuner bør ha 
kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av 
hvor maten produseres. Fremtidig innretning av matproduksjonen vil følgelig 
også kunne gi gode matopplevelser uavhengig av produksjonsprinsipp, så lenge 
gjeldende retningslinjer følges og det satses på matkompetanse i kommunen. 

Ressursbruk påvirkes i stor grad av produksjonsmetode
Dagens matproduksjon viser at det er vesentlig høyere kostnad å produsere etter 
kok-server som produksjonsmetode vs. kok-kjøl. Videre viser analysene at det er 
relativt store variasjoner i både investerings- og driftskostnader knyttet til de ulike 
scenariene, hvor kok-server gir betydelig høyere driftskostnader per år. 

Fremtidig produksjonsmåte må hensynta økningen i etterspørsel
Fremskrevet alderssammensetning gir forventninger om økt etterspørsel etter 
matlevering i fremtiden. Dagens produksjonslokasjoner vil om få år ha nådd sin 
kapasitet og det vil være behov for betydelige investeringer for å svare til økt 
etterspørsel, noe som har blitt vektlagt når man har sett på løsning på 
mellomlang sikt. 
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Dagens organisering av kjøkkendriften har potensiale når det kommer til 
helhetlig og effektiv drift av tjenesten
Et produksjonsprinsipp og en enhetlig kjøkkendrift vil gi kommunen fordeler 
knyttet til bl.a. lavere ressursbruk, bedre kontroll og styring og utnyttelse av 
ressurser på tvers. I tillegg er det ønskelig å kunne gi alle innbyggere i 
Lindesnes kommune et enhetlig tilbud, som også vil forenkle grensesnitt opp 
mot andre helsetjenester. 

Det er knyttet stor usikkerhet til scenario 3 og 4.
Investeringskostnader ved å bygge produksjonskjøkken i Helsehuset er beheftet 
med høy usikkerhet. Videre vil årlige driftskostnader i stor grad avhenge av 
hvordan man velger å organisere kjøkkendriften. Det samme gjelder for 
scenarioet ved å sette ut matproduksjonen til ekstern leverandør. Uten 
anbudskonkurranse er det utfordrende å få prisinformasjon fra ulike 
leverandører. Prisen vil bl.a avhenge av leverandørens geografiske plassering.

Ønsker og strategi for Lindesnes kommune
Fremtidig innretning av matproduksjonen bør være i tråd med overordnet 
strategi for Lindesnes kommune. Skal Lindesnes være en kommune der det 
satses på lokal matproduksjon? Hvis ikke, må man være klar over at 
konsekvensen av å sette ut matproduksjon til ekstern leverandør. 
Arbeidsplasser og kompetanse vil muligens forsvinne ut av regionen, i tillegg til 
andre faktorer som ikke er like definerbare, men viktige; innbyggerinvolvering, 
lokal verdiskapning og eierskap til- og stolthet over matproduksjonen i 
kommunen. 
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Det er stor tilfredshet blant brukerne på Vigeland og omegn som får middagen produsert etter kok-server 
prinsippet. De ansatte viser også en tydelig stolthet over den gode maten og fellesskapet kafédriften har 
bidratt til. Likevel kan ikke mattilfredsheten blant brukerne forventes å forsvare ressursbruken ved å 
opprettholde kok-server i eget produksjonskjøkken.

Utredningen har vist at gode matopplevelser kan skapes uavhengig av produksjonsprinsipp- og lokasjon. 
Det er store forskjeller i ressursbruken ved dagens produksjon, hvor produksjon etter kok-server 
prinsippet er vesentlig mer kostbart. 

Fremskrevet alderssammensetning gir forventninger om økt etterspørsel etter matlevering i fremtiden. 
Dagens produksjonslokasjoner har kapasitet til å øke produksjonen noe, og ved samme 
produksjonsprinsipp vil man kunne overta deler av hverandres produksjon om nødvendig. Begge 
produksjonslokasjoner vil likevel  om få år ha nådd sin kapasitet og det vil være behov for betydelige 
investeringer for å svare til økt etterspørsel på mellomlang sikt. 

Dette, sammen med at kommunens stramme budsjetter stadig presses, gjør at PwC anbefaler kok-kjøl 
som enhetlig produksjonsprinsipp i Lindesnes kommune.

En viktig forutsetning for anbefalingen er at det investeres i god opplæring til alle ansatte som sikrer at 
måltider varmes opp og anrettes i tråd med retningslinjer for å få god matkvalitet. Kommunen bør også 
tilstrebe å skape gode måltidsopplevelser for den enkelte ved å følge anbefalingene fra “Leve hele livet”.

Videre bør kommunen få på plass en mer helhetlig organisering av kjøkkendriften på tvers av 
produksjonslokasjoner slik at man er i stand til å hente ut potensielle stordriftsfordeler.
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Kort sikt/Før helsehus Mellomlang sikt/Etter helsehus

På kort sikt anbefales det at det legges om til kok-kjøl ved 
produksjonskjøkken ved Vigeland omsorgssenter. Anbefalingen 

er begrunnet ved  betydelige besparelser på kommunens 
budsjetter dersom man sammenligner med dagens måte å 

produsere på, samt at det vil være et viktig grep med tanke på 
organisering av en helhetlig tjeneste for kjøkkendrift i ny 

kommune.

På mellomlang sikt anbefales det at Lindesnes utfører en mer 
detaljert nyttekostnadsanalyse med analyseperiode på 

minimum 10 år for å vurdere netto nåverdi av Helsehus og 
ekstern leverandør på lengre sikt. I nyttekostnadsanalysen kan 

man i tillegg sikte på å inkludere verdsetting av faktorer som 
miljøbelastning og andre virkninger for samfunnet

Med dagens informasjon eksisterer det høy grad av usikkerhet knyttet til 
både alternativ med kjøkkendrift i Helsehus, og ulike forhold knyttet til 
ekstern leverandør. 

Det anbefales dermed at både alternativ Helsehus og ekstern leverandør 
utredes videre for å ta en beslutning knyttet til løsning på lengre sikt

De to alternativene bør vurderes opp mot eksisterende kjøkken og 
eventuelle investeringskostnader knyttet til utvidelse av bygningsmasse, 
dersom Lindesnes kommune vurderer dette som reelt alternativ.

Det vil være nødvendig med noe tilrettelegging og investering ved endring av 
produksjonsprinsipp, hovedsakelig knyttet til mottakskjøkkener på seks 
avdelinger. 

Investeringene vil kunne inngå i den totale investeringen for løsninger på 
lengre sikt, ved at mottakskjøkken vil være nødvendig  for alle alternativer 
med kok-kjøl som produksjonsprinsipp. Investering i annet produksjonsutstyr 
vil også inngå i totalinvesteringen ettersom utstyret vil kunne flyttes ved 
relokalisering. 
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Denne rapporten er utarbeidet for Lindesnes kommune i samsvar med kontrakt datert 1.april 2020. 

Våre beregninger bygger på informasjon som har fremkommet i møter og gjennom oversendt datagrunnlag fra relevante ansatte i Lindesnes 
kommune. I tillegg er det innhentet relevante nasjonale og regionale erfaringer. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen 
selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis.

Lindesnes kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene i gjeldende 
kontrakt. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Lindesnes kommune eller andre som følge av at vår rapport er distribuert, 
gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene.

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten. Dette inkluderer ideer, konsepter, modeller, informasjon og 
know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.


