
Orientering til borgere om fritvalgsbeviser 

Madservice 



Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har besluttet, at det frie valg på 

madservice og udbringning skal tilgodeses med fritvalgsbevis. Hvis du pga. et 

funktionstab er visiteret af Langeland Kommune til madservice efter service-

lovens § 83, har du mulighed for at få tildelt et fritvalgsbevis. 

 

For at kunne få tildelt et fritvalgsbevis skal du være i stand til at varetage den 

daglige ledelsesret. Ved "ledelsesret" forstås den daglige tilrettelæggelse af 

hjælpens udførelse som bestilling af madservice, således at hjælpen lever op 

til sit formål. 

 

Med fritvalgsbeviset kan du henvende dig til et privat firma som er CVR-

registreret og lave aftale med dem om at levere den madservice, du er bevil-

get. Hjælpen skal svare til Langeland Kommunes kvalitetsstandarder og ser-

viceniveau.  



Sådan gør du, hvis du ønsker at søge et fritvalgsbevis 

Hvis du ønsker at søge om et fritvalgsbevis, skal du kontakte visitationen på 

telefon 6351 6070 mandag, tirsdag og torsdag, fredag mellem kl. 10.00 – 

12.00. 

Når du ansøger om fritvalgsbevis, vil en medarbejder fra visitationen drøfte 

din situation med dig, for at sikre at du er i stand til at administrere ordnin-

gen eller har en samlever, der kan administrere ordningen for dig. Vurderes 

det, at det ikke er tilfældet, kan din ansøgning blive afvist.  

Er du bevilliget et fritvalgsbevis og kommunen har vurderet, at du ikke læn-

gere er i stand til at administrere ordningen efter formålet, så er du ikke læn-

gere berettiget til at modtage madservice efter et fritvalgsbevis. Hjælpen vil i 

stedet blive leveret af den kommunale leverandør. 

 
Du kan også kontakte visitationen på telefon 6351 6070. 

Omkostning 

Du kan finde de gældende  takster for madservice i en takstoversigt på Lan-

geland Kommunes hjemmeside. Du finder oversigten ved at søge på ordet 

”takster” på forsiden af hjemmesiden.  

 

Du må gerne finde en leverandør, hvor mad og udbringning er dyrere eller 

billigere end de gældende takster/priser. Er prisen højere, skal du blot selv 

afregne prisforskellen med leverandøren. Udbringning af maden kan maksi-

malt refunderes 3 dage om ugen svarende til det antal gange, som madleve-

randøren bringer ud. 

 

Eksempel på din betaling (2022 priser) 

Et måltid mad med udbringning koster 80 kr. hos fritvalgsleverandøren. Du 

opkræves 57 kr. fra Langeland Kommune. Du får et tilskud på 17 kr. svarende 

til udbringningen fra Langeland Kommune pr. hovedmåltid inkl.. udbringning. 

Fritvalgsleverandøren opkræver (80 kr. – 57 kr. – 17 kr. =) 6 kr. hos dig, hvis 

du vælger at få maden leveret.  



Når du tildeles et fritvalgsbevis 

Du får tilsendt fritvalgsbeviset som du skal have din madleverandør til at ud-

fylde. Du skal selv aftale en dato for opstart af madordningen med din leve-

randør. 

 

Når fritvalgsbeviset er udfyldt, skal den private leverandør returnere det til 

Langeland Kommune og give dig en kopi. Fritvalgsbeviset er ikke gyldigt, før 

det er returneret til Langeland kommune. 

 

Har du ikke gjort brug af fritvalgsbeviset indenfor 4 uger efter det er udstedt, 

så bortfalder det. 

 

Hvis du ønsker at skifte leverandør 

Du kan skifte leverandør, når du ikke længere ønsker at bestille madservice 

ved leverandøren. Du skal betale for allerede bestilte og leverede retter. 

Ønsker du at skifte leverandør, skal du kontakte visitationen forinden. Hvis 

du ønsker anden privat leverandør, så skal der udstedes et nyt fritvalgsbevis. 

 

Information til den private leverandør 

Du kan henvise leverandøren som du ønsker, til Langeland Kommunes hjem-

meside, hvor de kan finde informationsmateriale til private leverandører. 


