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Virksomhetsleder
Ernæring og
kjøkkendrift

Stab:
Drift, ernæring og kvalitet
Rådhuscafe/politisk bevertning
Catering

Kjøkkensjef

Enhet Bråta kjøkken

Kjøkkensjef

-Enhet Herman

senteret

Kjøkkensjef

- Enhet
Solberglia
kjøkken

Kjøkkensjef

Avdelingsleder

- Enhet Svelvik
kjøkken
- Fabrikkjordet cafe

Avdeling Drammen kjøkken:
Arbeidsleder
Merkantil ressurs, logistikk
Kokker, assistenter, sjåfører

Tjenestetilbud
• Svelvik:
- Fullverdig kjøkken
- Produserer Frokost, varm/kald lunsj, middag og kveldsmat
- Produksjon til hjemmeboende
- Produksjon og leveranse til Fabrikkjordet kafe
- Dette utgjør matproduksjon til ca. 120 personer pr. dag
- Antall årsverk: 6,7

• Kjøkken:
- Gammelt kjøkken fra byggeår som krever store vedlikeholdskostnader i årene
fremover.

Svelvik kjøkken

Tjenestetilbud
• Bråta:
- Kafeteria enkel produksjon/salg til ansatte, pårørende og skole elever
- Dagsenter produksjon mat
- Kolonialvare leveranse til bo og servicesenter
- Dette utgjør matproduksjon til ca. 80 personer pr. dag.
- Antall årsverk 4,75
• Kjøkken:
- Kun kjøkken for kafe drift og enkel produksjon.

Tjenestetilbud
•

Solberglia:

- Produksjon til Solberglia sykehjem. Frokost, lunsj (varm/kald), middag, kveldsmat
- Varm middag til hjemmeboende, og mange i Nedre Eiker får frossen middag fra avdeling Drammen kjøkken
- 16 boliger med levering av lunsj og middag
- Transport/logistikk til virksomheter i tidligere "nedre Eiker kommune"
- Dette utgjør produksjon til ca. 160 personer pr. dag.
- Antall årsverk 5,5
• Kjøkken: Gammelt kjøkken fra sykehjemmets byggeår, flikket på men krever investeringer, påkostninger i årene som kommer

Tjenestetilbud
• Drammen kjøkken:
•
- Alle får forpleining unntatt hjemmeboende. Dvs: Kolonialvarer, middag.
•
- Dette er bygget som et produksjonskjøkken for hurtig nedkjølt mat til institusjoner i "gamle
Drammen kommune"(totalt 70 avdelinger inkl. dagsenter og boliger).
I tillegg leveranse til 8 kafeteriaer på institusjonene. Pluss mat til politisk og kafe rådhuset.
- Catering til kommunale virksomheter og foretak samt private etter forespørsel.
- Transport/logistikk med matleveranser til alle virksomheter daglig
- Dette utgjør mat til ca. 1000 personer pr. dag.
- Antall årsverk 24,9
• Kjøkken: Kanskje et av nord Europas beste og mest moderne kjøkken beregnet på nedkjølt eller frossen mat.
Har kapasitet til å øke produksjonen.

Tjenestetilbud

Tjenestetilbud
• Rådhuset/politisk:
- Kantinedrift

- Møterom
- Politisk
- Storstua
Samarbeidsavtale med Unik bedrift, som har brukere med funksjonsnedsettelse.

Stab/fagkonsulenter med avdelings –og
enhetsovergripende oppfølging
• Ernæringsfysiolog:

- Jobber internt med kvalitetssikring rettene og ernæringsplaner vi lager i samarbeid med kjøkkenet. Og utad i alle
virksomheter med rutiner, kartlegging, ernæringsveileding, oppbygging av ernæringsnettverk, internundervisning og veiledning av
helsepersonell, pasienter og pårørende. Samt interne rutiner og matanalyse
• Fagkonsulent kvalitet:
- Vårt eget mattilsyn.
- Kvalitets og mattrygghet
- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Fareanalyse og risikovurdering.
- Revisjoner, IK mat
- Avviksbehandling og oppfølging
- EQS
- Opplæring, osv, osv.

Stab/fagkonsulenter med avdelings –og
enhetsovergripende oppfølging
• Merkantilt, personal, IA, Nav, BHT, HR plan og økonomi/ kostnadskontroll, budsjettoppfølging, tertialrapporter lønnskontroll, osv.
• Rådgiver merkantilt, fakturering og regnskap, sentralbord, kasseoppgjør, osv.
• Koordinering og tilrettelegging, felles menybase, digitale systemer (Matilda), innkjøps – rammeavtaler, lærlinger, osv.
• Cafe/rådhuset, møterom og politisk bevertning, rapporterer til virksomhetsleder samt overordnet ansvar for HMS i virksomheten

• Antall årsverk 6

Etablering av ny kommune
Samharmonisering av budsjett/regnskap
• Budsjett/resultatforventninger/rammebudsjettering?

• Vi skal nå over på rammebudsjettering fra 1.1.2022, Dette blir spennende?
* Vi er bekymret for at man fjerner kostnadsfokus ute på avdelingene, som er opparbeidet gjennom flere år.
* Skal det defineres hva som skal leveres ut, kolonialvarer til frokost, lunsj, kvelds og antall middager. Skal det kun være dette
og ikke mineralvann, kaker (bursdag og lørdagskos), potetgull, sjokolade, osv.
• Harmonisering av priser
• I dag har vi forskjellige priser til hjemmeboende, dagsenter osv. Mye av dette er politiker bestemt. Vi håper dette kommer i
harmonisering ved neste beslutning.

Etablering av ny kommune
Samharmonisering
• Dagens status er at vi har forskjellige tilbud i Tidligere Svelvik, Drammen og Nedre Eiker.
• Vi kjører et bredt prosjekt om mat til hjemmeboende nå som resultatet vil foreligge i desember.
• Jobber med samarbeid ut mot institusjonene med tanke på implementering av systemer og ivaretagelse av kvalitet

Hvordan har pandemien påvirket oss
• Vi har hatt beredskapsplaner for hvert av våre kjøkken
• Fulgt strenge retningslinjer for registrering, håndvask, spriting, munnbind
• Jobbet i flåteteam
• Ekstra fryselager leid i Solbergelva for måltider hvis noen av kjøkkenene må stenge ned
• Fagkonsulenter satt på hjemmekontor, dette for å hindre smitte. Men også for å være beredskap hvis en av kjøkkenene må stenge ned.
Da var det beregnet at fagkonsulenter organiserer logistikk, lossing og levering av varer fra våre egne lager og fryselageret på
Solbergelva ut til hjemmeboende og institusjoner.

Leve hele livet, skal ivareta:
• Det gode måltidet
• Måltidstider
• Valgfrihet og variasjon

• Systematisk ernæringsarbeid
• Kjøkken og kompetanse lokalt

DETTE HÅPER VI VED ERNÆRING OG KJØKKENDRIFT VI SKAL FÅ TIL
SAMMEN MED POLITIKERNE
ØNSKER OGSÅ VELKOMMEN TIL BEFARING FOR DE SOM HAR
ANLEDNING TIL DET.

Økonomi akk. Oktober 2021

