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Et sundt og
aktivt liv for alle
Esbjerg Kommune vil hjælpe borgere på vej ud af offentlig forsørgelse og
tættere på et selvstændigt og givende arbejdsliv. Senere i livet skal ambitionen
om at være en aldersvenlig kommune bidrage til livskvalitet og velfærd.
Aldersvenlig kommune

Flere i arbejde

Som Danmarks første aldersvenlige
kommune arbejder Esbjerg med at
udvikle nye måder at tænke velfærd
på. Antallet af sygeplejeklinikker stiger
fra 6 til 12 og erstatter mange besøg
af sygeplejen i hjemmet. Det løfter
kvaliteten, så borgeren får endnu
bedre hjælp. En ny boligform,
Ældrebolig+, kombinerer fordelene
fra ældreboliger og plejeboliger og gør
det muligt for ældre at blive boende
længst muligt i deres eget hjem.
Tiltagene vil samlet spare kommunen
for 25,5 mio. kr. de næste fire år.

Regeringens nye erhvervs- og iværksætterpakke betyder, at Esbjerg
Kommune mister 17,7 mio. kr., men
kommunen vælger at investere i at
hjælpe flere borgere i arbejde via fire
nye initiativer og et igangværende.
Investeringen skal reducere udgifterne
til kontanthjælp og dagpenge med
knap 90 mio. kr. i budgetperioden.
Som et alternativ til den kommunale
aktivering fortsætter karateprojektet
yderligere fire år for 1,2 mio. kr.

Effektive arbejdsgange
Nye, effektive og digitale arbejdsgange
skal frigøre mere tid for medarbejderne til at yde pleje og omsorg for
borgerne. Et af tiltagene er et helt nyt
it system, hvis tekniske platform gør,
at arbejdsdagen bliver mere effektiv.
Denne effektivisering betyder en
besparelse på 18,2 mio. kr.
i budgetperioden.

Billigere mad på plejecentre

Handicapområdet
På trods af et veldrevet handicapområde stiger udgifterne. Derfor vil
området få tilført 30 mio. kr.

Øvrige tiltag i 2019-2022:
• Botilbuddet Sjællandsgade bl.a.
ekstra nattevagt, 2,7 mio. kr.
• Etablering af Forberedende
Grunduddannelse, 27,2 mio. kr.
• Center for Misbrug og
Udsatte, 13 mio. kr.
• Boliger til unge hjemløse, 1,2 mio. kr.
• Tværgående handleplan for mental
sundhed.

Beboerne skal betale ca. 200 kr.
mindre hver måned for maden, der
serveres på plejecentrene. De næste
fire år investerer kommunen 8 mio. kr.
Kontanthjælpsmodtagere
i denne løsning.

Fuldtidsledige

Dagpengemodtagere

Kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere

Dagpengemodtagere

2500

Kommunens
budget i 2019 for:
Sundhed
& Omsorg

1,6 mia. kr.
Social &
Arbejdsmarked

2,3 mia. kr.
Kommunen i tal:

480

antal borgere
besøger ugentligt en sygeplejeklinik

4490

antal borgere
modtager
hjemmehjælp

871

borgere i misDagpengemodtagere

brugsbehandling i 2017

3,9

2000

procent af
arbejdsstyrken
er fuldtidsledige

2500
1500
2000
0
2015

1500

2016

2017

www.budget.esbjergkommune.dk

