
Innspill til debatten om struktur Helse og omsorg fra Kjøkkensjef: 

 

I anledning strukturdebatten som nå foregår vil jeg gjerne komme med noen innspill som gjelder mat 

og drift av kjøkken. Alle alternativene hvor flere omsorgsboliger er nevnt vil gi økt press på kjøkkenet 

grunnet endret produksjonsmetode. Det er mye mere ressurskrevende å produsere singelpakket mat 

i skåler kontra bulkpakket mat til hele avdelinger. Da vi nylig har lagt om for å imøtekomme endrede 

behov for omsorgsboligene her på Tjønnmosenteret, er taket nådd for produksjon av singelpakker. 

Utbygging av eksisterende kjøkken med større kjølerom og mere benkplass vil være nødvendig så 

snart som mulig. Dette gjelder også om kommunen skal være i stand til å serve alle egne 

hjemmeboende i Tynset.  

Utbygging er komplisert men ikke umulig med dagens bygningsmasse. Jeg tillater meg derfor å legge 

ved et innspill jeg hadde i arbeidsgruppe 2 i 2018 om nybygg. 

 

 Bygging av nytt kommunalt institusjonskjøkken:  

Produksjonen per i dag bruker full kapasitet på nåværende kjøkken. 

Benkplass, kjølerom etc er utnyttet fullt ut og vel så det. 

Kommunen har et uttalt mål om at flere skal bo hjemme lengre. 

For å kunne imøtekomme et større antall hjemmeboende kunder trenger vi større plass. 

Dette er vanskelig her kjøkkenet ligger i dag.  

Jeg ser for meg et kjøkken som lager hjemmelaget mat etter kok kjøl prinsippet slik som vi 

gjør i dag bare med mye høyere kapasitet. 

Et nytt sentralkjøkken for Nord Østerdal vil kunne gi oss billigere produksjon kombinert 

med salgsinntekter. 

Nabokommunene sliter jo til dels med lavt innbyggertall, og jeg tenker derfor at vi kan lage 

maten til dem også.  

Målet er å tilby bedre kvalitet og mere nærhet til brukerne enn de store «industrialiserte» 

sentralkjøkkenene. Klarer vi det tror jeg at de ser seg tjent med å kjøpe fra oss istedenfor å 

lage middagen selv. Skoler, barnehager og Norsk Helsearkiv etc vil også kunne være 

potensielle fremtidige kunder 

Det vil være naturlig at Tynset kommune står for bygging og driften da vi er den største 

kommunen. 

 

Tynset 08.04.19 

Gøran Aas Grøntvedt 

Avdelingsleder kjøkken 

 

  

 

 


