Bilag 2: Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

Ribelund
Ribelund er et bo ‐og servicetilbud med 13 afdelinger for 140 voksne borgere med forskellige grader af
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I udviklingsplanen for Ribelund fra 2010 blev der sat fokus på
stordriftsfordele på en række områder og på renovering af de bygningsmæssige rammer. Esbjerg Kommune
oplyser, at Ribelund har fundet en form, hvor stordriftsfordelene bliver udnyttet optimalt. Samtidig
bevares, gennem en decentral styreform med høj grad af selvstændighed for den enkelte afdeling, det lille
bomiljøs særlige fortrin. Ribelund har i de senere år renoveret de fysiske rammer, så 50 boliger er
omdannet til almene ældreboliger af tidssvarende standard. Ombygning og renovering af de resterende
bygninger m.m. er så omfattende, at Esbjerg Kommunes planafdeling har vurderet, at der skal en ny
lokalplan til. På den baggrund er der i 2012 udarbejdet en helhedsplan for Ribelund området,
helhedsplanen – kaldet Ribelundplanen ‐ skal danne baggrund for en lokalplan for området. I
Ribelundplanen er formuleret en vision for Ribelund – Den grønne bydel i Ribe. Visionen er at Ribelund
også i fremtiden skal være et dejligt sted at bo, arbejde, bevæge og opholde sig i. Ribelundplanen kan ses
på Esbjerg Kommunens hjemmeside. Ribelund indgår sammen med Esbjerg Kommunes øvrige tilbud i
Masterplan for det specialiserede voksenområde. I henhold til masterplanen skal der arbejdes mod fem
strategiske sigtelinier. Masterplanen har bl.a. medført en organisatorisk omlægning af de tidligere tilbud i
Esbjerg Kommune. De tidligere 18 tilbud er fra 1. januar 2012 samlet i 8 nye organisationer. Ribelund indgår
herefter i organisationen Udviklingscenter Ribe. Udviklingscenter Ribe skal give tilbud i henhold til SEL
§§85, 104, 107 og 108. I efteråret samles et antal enkeltmandsforanstaltninger på Ribelund, så
personaleressourcerne udnyttes bedre samtidig med, at der vil skabes større faglighed og bedre
arbejdsmiljø. Gennem de seneste år har efterspørgslen fra andre kommuner været faldende, Ribelunds
kapacitet vil blive tilpasset løbende.

