Hånd om
hele livet
Mødet med Esbjerg Kommune varer hele livet, og udgangspunktet er den enkelte
borgers livssituation. Flere ældre lever længere, og Esbjerg Kommune sikrer det
gode seniorliv. Samtidig skal nye initiativer hjælpe flere borgere i job.
Flere ældre mellem 80-89 år
Den forventede levetid for gruppen
af ældre over 80 år øges. Det betyder
bl.a., at udgifterne på ældreområdet
stiger med 39,7 mio. kr. i de næste fire
år. Den udvikling tager Esbjerg
Kommune ansvar for i Budget 20182021. Derudover får ældreområdet et
løft med en pulje på 8 mio. kr.

Nybyggeri på plejecentre
Esbjerg Kommune bygger otte nye
plejeboliger på Plejecenter Åhaven i
Ribe, og på Hedelund Plejecenter får
beboerne fornøjelsen af nye fællesarealer. De to projekter koster samlet
16,4 mio. kr.

Penge til voksne
handicappede

40 %

Der er pres på udgifterne på området for voksne handicappede. Derfor
spares der ikke, som der ellers var lagt
op til. I stedet modtager området 25,8
mio. kr. til fx at dække manglende
indtægter fra salg af botilbudspladser.

flere
borgere
over 80 år
i 2027

Bedre rammer
for udviklingshæmmede
De fysiske rammer på Udviklingscenter Esbjerg og Udviklingscenter
Ribe forbedres for 1,6 mio. kr. Et
tidligere boligtilbud på Farupvej bygges
om for at huse aktivitetstilbuddet
Satellitten, og Naturværkstedets fysiske
omgivelser renoveres.

1.200 ekstra borgere i job

Kommunen i tal:

Esbjerg Kommune hjælper sygedagØvrige tiltag:
penge- og kontanthjælpsmodtagere
• Tilskud til frivilligt socialt arbejde,
22
hurtigere i arbejde via et igangværen2 mio. kr.
22
de projekt og nye initiativer. Ambi• Social vicevært på Novrupvej,
tionen er at få 1.200 borgere i arbejde, 21 2,2 mio. kr.
21
og 16 stillinger
i Jobcenter Esbjerg mål• Aktiveringsprojekt KORN180, 1 mio. kr.
rettes indsatsen. Investeringen på 21,7 20 • Hjælpemiddeldepot, 600.000 kr.
mio. kr. tjener
• Plan for renovering af boliger på
20 sig selv ind, når 200 af
de 1.200 borgere kommer i arbejde.
Gl. Vardevej, 300.000 kr.
19
• Tilskud til ældres transport, 4 mio. kr
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