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Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicapråd 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Byrådet 
Rådhuset, Ved Fjorden 6, 
6950 Ringkøbing.      
                                      12. september 2021  

Høringssvar over Byrådets budgetkonference - budgetforslag for 2022-2025 

Handicaprådet har modtaget Byrådets budgetforslag for 2022-2025.Handicaprådet vil gerne 
kvittere for, at have fået mulighed for, at afgive høringssvar på budgetforhandlingerne.  

Rådet ser meget positivt på, at der på trods af den økonomiske tilbageholdenhed efter 
covid-19 og en økonomisk tilbageholdenhed i forhold til den demografiske udvikling, som I 
Ringkøbing-Skjern kommune betyder flere ældre borgere, at Byrådet alligevel har formået 
at tilføre 15 millioner til det kommende akut og aflastningspladser for at imødekomme de 
behandlingskrævende borgere der udskrives tidligere fra hospitalerne og at handicap- og 
Psykiatri får tilført 4 millioner kr. samt, at der er blevet afsat midler til en 
udviklingskonsulent over alle overslagsårene, som kan være med til at støtte op om og 
pege på løsningsforslag til at håndtere det stigende behov for hjælp og støtte. Rådet finder 
det tilfredsstillende, at der også er blevet afsat penge til en nattevagt på Center for social 
psykiatri. Da dette både berører og har stor betydning for mennesker med 
funktionsnedsættelse.  

Handicaprådet anerkender, at der er fundet penge til bedre rammer til Skjern Å skolen og 
penge til et løft af folkeskolen, som kan være med til at skabe bedre inklusionsmuligheder 
for børn med funktionsnedsættelse, og at der er blevet afsat midler til at forsætte 
skolevægringsprojektet til at fortsætte den forebyggende indsats og fortsat kunne give 
håndholdte løsninger til de børn der er ramt af skolevægring, da skolevægring genreelt er 
et stigende problem, og fraværet kan have store konsekvenser for de ramte børn både 
fagligt og social. På lang sigt kan det øgede skolefravær være forbundet med risiko for 
senere at droppe ud af uddannelsessystemet, og som igen er en risikofaktor for sociale, 
økonomiske og psykiatriske problematikker i voksenlivet. 

Handicaprådet tager de øvrige budgetforslag til efterretning. 

Med venlig hilsen 

Gitte Foldager Pedersen 
Formand for handicaprådet 
 


