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1 (Åben) Mad- og Måltidspolitik 2019-2026
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-04913
Resumé
Gentofte Kommunes Mad- og Måltidspolitik fra 2014 skal revideres, og der foreligger nu et forslag
til en ny Mad- og Måltidspolitik. Til at gennemføre revisionen af politikken har der været nedsat en
styregruppe med repræsentation på chef- og lederniveau fra Børn, Skole, Kultur, Unge & Fritid og
Social & Sundhed samt en medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget.
På baggrund af en inddragende proces, der inkluderede relevante fagpersoner, ledere, politikerne
og borgere, og inddragelse af den nyeste viden på området forelægges forslag til Mad- og
Måltidspolitik for Gentofte Kommune til godkendelse.
Mad- og Måltidspolitikkens målgruppe er børn, unge, voksne og ældre i kommunens institutioner,
skoler og tilbud samt borgere, der modtager madservice i eget hjem. De kommunale
arbejdspladser er også omfattet af politikken.

Baggrund
Mad- og Måltidspolitikken for Gentofte Kommune skal medvirke til at udvikle og styrke en sund
mad- og måltidskultur og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner. Med Madog Måltidspolitikken ønsker Gentofte Kommune at sætte fokus på maden og måltidernes sociale,
kulturelle, æstetiske og helbredsmæssige betydning for sundhed og trivsel.
Mad- og Måltidspolitikken tager udgangspunkt i de officielle anbefalinger og kostråd, den nyeste
viden inden for området samt relevante politikker og strategier i Gentofte Kommune, herunder
kommunens sundhedspolitik, værdighedspolitik, bæredygtighedsstrategi og verdensmålsstrategi.
Mad- og Måltidspolitikken har seks fokusområder: 1) Det sunde valg, 2) Rammer om måltidet, 3)
Borgere med særlige behov, 4) Bæredygtighed, 5) Inddragelse, og 6) Kompetenceudvikling. Til
hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som skal bidrage til at implementere politikken i
praksis.
For så vidt angår fokusområde 4) Bæredygtighed, er der under målsætningerne for dette område
opstillet tre modeller for økologi, model A) - C). De tre modeller har forskellige ambitionsniveauer i
forhold til mål for anvendelse af økologi i de kommunale institutioner og tilbud:
A) Der anvendes minimum 30 % økologi inden 2023
B) Der anvendes minimum 30 % økologi inden 2023 og minimum 60 % inden 2027
C) Der anvendes minimum 30 % økologi inden 2023, minimum 60 % inden 2027 og minimum 90
% økologi inden 2030.
Styregruppen bag revision af Mad- og Måltidspolitikken anbefaler model B) på Social & Sundheds
område, og model C) på Børn, Skole, Kultur, Unge & Fritids område.
Et fokus på økologi giver et bredt perspektiv på bæredygtighed, da økologi er med til at bevare
biodiversitet, skåne grundvandet for pesticider og højne dyrevelfærd.
Der er igangsat et forsknings- og analysearbejde, forankret i Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, med henblik på at kunne anbefale en
metode til at opgøre fødevarers klimaaftryk, som kan anvendes af kommuner og andre offentlige
aktører. Arbejdet forventes afsluttet medio 2021. Når anbefaling til en metode foreligger, vil der
blive taget stilling til, hvorvidt der skal opstilles konkrete klimamål i Mad & Måltidspolitikken.
Der gøres opmærksom på, at gældende leverandørkontrakter vedr. madservice først vil være
omfattet, når de genudbydes. Desuden gøres opmærksom på, at nogle borgere kræver særlige
hensyn, som kan påvirke muligheden for at leve op til krav om anvendelse af bestemte økologimål.
Det gælder i forhold til borgere med særlige ernæringsbehov fx behov for et højt indhold af
animalsk protein eller sondeernæring, samt i forhold til at opretholde sårbare og socialt udsatte
borgeres selvbestemmelsesret.
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Politikken har været i høring i oktober 2020 i Handicaprådet, Seniorrådet, Hovedudvalget,
Forretningsudvalget for dagtilbud og Forretningsudvalget for skole. Høringssvarene er vedlagt. Det
er administrationens vurdering, at der er generel tilslutning til Mad- og Måltidspolitikken og de
konkrete bemærkninger vil blive taget med i det videre implementeringsarbejde.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre-, Social og
Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At Mad- og Måltidspolitikken godkendes.
2. At model C) tiltrædes på Børn, Skole, Kultur, Unge & Fritids område.
3. At model B) tiltrædes på Social & Sundheds område.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 26-10-2020

Økonomiudvalget den 26. oktober 2020
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 26-10-2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Dato: 26-10-2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget
Dato: 26-10-2020

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 26. oktober 2020
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Beslutninger:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Gentofte Kommunes Mad- og Måltidspolitik (3641649 - EMN-2019-04913)
2. Høringssvar (3642340 - EMN-2019-04913)
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