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Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret vedtar omgjøring av produksjonskjøkken til dagkjøkken ved Laksefjord 

omsorgssenter. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Tilsynsrapport fra Mattilsynet  

Utsettelse på utbedring av kjøkkenet fra Mattilsynet 

Tilbud på overflaterenovering av kjøkkenet 

 

 

Faktaopplysning: 

Mattilsynet gjennomførte en inspeksjon av kjøkkenet ved Laksefjord omsorgssenter 

20.09.17, hvor vi mottok tilsynsrapporten 09.10.17 og vedtaket om renovering ble mottatt her 

30.10.17. Det er blitt søkt Mattilsynet om forlengelse av frist to ganger, og siste frist er 5. 

november 2018. Viser til vedlagt tilsynsrapport og utsettelse. 

 

Mattilsynet har laget vedtak om å renovere kjøkkenet samt bytte vinduer. Arbeidet med å 

skifte vinduer starter 04.09.18. Vi har fått et tilbud på utbedring av overflater av vegg, gulv 

og tak på kjøkkenet til en pris på kr 488 497,50. Ut fra muntlige estimeringer på utskifting av 

kjøkkeninnredning, utbedringer, elektriker og rørlegger, så vil det anslås en kostnad på 1,25 

million kroner. Kjøkkeninnredningen som er der i dag, ble plassbygd på 50 tallet, så ved 

skifte av kjøkken, så må hele gulvet også renoveres. 

 

En annen mulighet å omgjøre kjøkkenet til et dagkjøkken, slik at man kan opprettholde 

dagaktiviteter, samt kunne lage en og annen sesongmiddag til beboerne. Det er avklart med 

kjøkkenet ved sykehjemmet at de kan lage disse middagene uten at kostnadene vil øke av 

betydning. De har vakuumutstyr, og pakkesker til frakting med buss fra Kjøllefjord to ganger 

pr uke. Bussutgiftene vil være kr 25000,- pr år for frakting av middager 2 ganger pr uke. Av 

tilleggsutstyr, så må det da kjøpes inn en ovn med sous vide egenskaper, for oppvarming av 

middager.  

 

Det vil være en kostnadsbesparelse på drift mellom kr 350 000,- – kr 400 000,-, på å legge 

produksjon til kjøkkenet ved sykehjemmet.  

 

Det kan da legges inn i turnusarbeidet i forhold til oppvarming og servere middagene. Om 

brukerne ikke ønsker dette tilbudet, vil det ikke være en mulighet for de ansatte å lage 

individuelle middager i leilighetene deres. Da må de eventuelt kjøpe Fjordlands eller liknede.  

 

Det er ikke bedt om tilbud om omgjøring til dagkjøkken, men det anslås til kr 250 000,-.   



 

Det er i dag ansatt en kokk i 90 % stilling, som lager middag til inntil 8 personer, men for det 

meste ligger på 6 personer. Denne stillingen brukes noe fleksibelt, blant annet ca. 20 % til 

renhold og ved behov i pleien.  

 

Vurdering: 

Det anses som uforholdsmessig dyrt å ruste opp et kjøkken ved Laksefjord omsorgssenter til 

denne kostnaden når det er så få middager som produseres. I tillegg kommer driftskostnadene 

på ca 350 000. Med stramme budsjetter er det mer hensiktsmessig å benytte disse ressursene i 

pleien.  Det vurderes allikevel som viktig at man får et dagkjøkken, slik at man kan lage 

vafler etc i forbindelse med dagaktivitetene samt få laget sesongmiddager.  
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