
Høringssvar 
Budget 2022 høj faglighed styrker livskvaliteten

Børn og Unge

Overordnet set glæder vi os, i Danske 
Handicaporganisationer Ikast-Brande over, at der 
tilføres midler til områder for familier med børn 
med særlige behov. Dermed sættes et vigtigt fokus 
på tidlig opsporing og forebyggende indsatser. 
Dette er vigtig for familiernes trivsel og forældrenes 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

DH tilslutter sig forslaget fra Børne- og 
Undervisningsudvalget (budgetbog 1 side 122), 
hvor Børneterapien fremover skal indgå som del af 
den nye institution/skoletilbud i Ikast Øst 

Psykiatri og Handicap

DH ser med stor velvilje på arbejdet med 
Struktur- og Udviklingsplan på psykiatri- og 
handicapområdet, arbejdet er visionært og udviser 
stort ønske om øget faglighed. DH anbefaler, at 
man, når planerne skal sættes i værk, husker, at 
vi er jo en kommune, der er parat til at udfordre 
vanetænkningen og se, om vi kan gøre tingene på 
en ny måde.

Danske Handicaporganisationer anbefaler, 
at Byrådet tildeler det fulde beløb af 
efterspørgselspuljen i forbindelse med 
budgetlægningen for 2022, og vi bakker derfor op 
om Administrationens Forslag til driftsbudgettet: 
Efterspørgselspulje handicap/psykiatri (voksne) 
budgetbog 1 side 101.

Konsekvenserne af kun at tilføre 50 % er, at 
der sker serviceforringelser for alle borgere, der 
er visiteret ydelser på området, hvis der ikke 
sker løbende bevillinger. Det vil kunne medføre 
usikkerhed for allerede svage grupper af borgere og 
deres pårørende.

DH anbefaler, at Byrådet følger forslaget i 
budgetbog 1 side 120, hvor administrationen 

“De [psykisk syge] dør tidligere, de begår selvmord, de falder ud af uddannelser og arbejdsmarkedet,  
de selvmedicinerer med alkohol eller stoffer og nogle ender uden tag over hovedet... 
 

Kan vi som samfund være dette bekendt?”  

Mikkel Rasmussen, Psykiater.  
Ledende overlæge Psykiatrisk Afd. Vejle.  

Næstformand, Dansk Psykiatrisk Selskab

Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande 
bidrager med følgende høringssvar til Budget 2022.

 

Allerførst vil vi ønske tillykke med 

prisen som Danmarks Erhvervskommune 

nr. 1 for 11. gang. 

Det er vi glade og stolte over.
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Budget 2022 høj faglighed styrker livskvaliteten

i Psykiatri- og handicap foreslår, at 
udendørsbelysningen i forbindelse med 
Socialpsykiatrisk Center Syd ikke skal udbedres og 
betales af Socialpsykiatrisk Center Syds budget. 

Effektiviseringsbidrag
DH anbefaler, at der som udgangspunkt ikke 
spares på Psykiatri og handicapområdet. 
Vi beder ikke om flere penge, men om at beholde 
dem vi har.

For borgere på psykiatri- og handicapområdet 
betyder besparelser og effektiviseringstiltag 
dårligere livskvalitet. Dårligerer livskvalitet giver 
dårligere liv, og giver på længere sigt dyrere liv.

Kan vi være dette bekendt?

På vegne af  Bestyrelsen  
i Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande  

 
Trine Worm Nissen 

Formand 
 

 

 E-mail: dh-ikastbrande@handicap.dk 
 https://handicap.dk/lokalafdelinger/

midtjylland/dh-ikast-brande

 

Danske 
Handicaporganisationer 
Ikast-Brande

35 handicaporganisationer er 
medlemmer af DH. Det gør DH til det 
fælles talerør på handicapområdet.

Vi repræsenterer mennesker med 
alle typer handicap. Synlige og 
usynlige – fra hjerneskade og gigt til 
udviklingshandicap og sindslidelse.

Kend DH som en konstruktiv 
samarbejdspartner. Nationalt og lokalt 
søger vi den gode politiske dialog. Vi 
bidrager med viden om handicap og nye 
løsningsforslag.

Formålet med DH-afdelingen lokalt i 
kommunerne, er at formidle samarbejdet 
mellem DH’s medlemsorganisationer 
på kommunalt plan og søge at fremme 
fælles interesser.
 

“Så mennesker med handicap 
kan leve et liv som alle andre.”
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