Høringssvar vedr. godkendelsesordning for madservice
Udsatterådet takker for det tilsendte materiale, som er blevet læst med interesse.
Udsatterådet ser det som et positivt tiltag, at der arbejdes mod større valgfrihed og
variation for den enkelte borger i madserviceordningen. Kost er en stor del af hverdagen og
kan bidrage positivt til heldbred og generel livskvalitet. Alt hvad der kan bidrage til, at den
enkelte borger kan få en mere individuelt tilpasset kost og madoplevelse, anser
Udsatterådet derfor som en god udvikling.
Tilsvarende er Udsatterådet glad for at se, at der er fokus på økologi og sociale klausuler.
Mange borgere – og i udpræget grad udsatte borgere - kan være afhængig af støttet
beskæftigelse i deres kamp for en tilknytning til arbejdsmarkedet. Udsatterådet finder det
afgørende, at offentlige arbejdspladser er deres ansvar bevidst på dette område. I
forlængelse heraf er det glædeligt at læse i ’Aftale om godkendelse som leverandør af
madservice’ i afsnit ’2.7.2 Hensynet til ledige’, at Københavns Kommune vil ansætte folk i
forskellige former for støttet beskæftigelse. Det bemærkes dog med beklagelse, at der ikke
stilles tilsvarende krav til leverandøren. I samme afsnit på side 9 og 10 står der, at
”Kommunen gerne ser, at Leverandøren, om muligt tager et lignende socialt ansvar”.
Yderligere vil Københavns Kommune gerne ”understrege, at dette alene er en opfordring
og ikke en kontraktretlig forpligtelse”.
Udsatterådet er af den opfattelse, at socialt ansvar burde være et gennemgående krav, og at
Københavns Kommune burde stille samme krav til leverandører, som Københavns
Kommune selv er underlagt. Som minimum bør leverandøren gøre rede for, hvad de –
generelt og kontraktspecifikt – vil gøre for at løfte et socialt ansvar. Tilsvarende bør det
fremgå af ”Vejledning til at blive godkendt som leverandør”, at kommunen vil lade
Leverandørens samfundsansvar (CSR) indgå i vurderingen af tilbuddet – helst som et
ufravigeligt krav, men alternativt som et væsentligt element i den samlede vurdering.
Udsatterådet håber, at der fremadrettet vil blive arbejdet mod, at Leverandørs
samfundsansvar bliver en integreret del af vurderingen af Leverandørs tilbud, og at der
udvikles specifikke krav til Leverandør på dette område.
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