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Anbringelsesstatistik

Vejledning til

Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige
Hvornår skal der registreres i skema 1?
Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger for hvert
barn eller ung, som kommunen beslutter af anbringe uden for hjemmet og som
kommunen er handlekommune for.
Indberetning foretages ved ’Ny registrering’ i skema 1 senest 4 uger efter afgørelsen, uanset om afgørelsen er iværksat på dette tidspunkt. Efterfølgende effektuering af anbringelsen indberettes i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17-årige’.
Kommunen skal indberette i skema 1 ved:
1. Nye afgørelser om anbringelse, hvor kommunen træffer afgørelse om valg
af anbringelsessted
2. Kommunens overtagelser af handlekommuneforpligtelse fra andre kommuner ved fortsatte anbringelser
Der skal indberettes et skema 1, hver gang et barn eller en ung besluttes anbragt. Der skal også indberettes et skema 1 ved genanbringelser, hvor der tidligere har været en hjemgivelse eller et andet anbringelsesophør.
Der skal desuden indberettes i skema 1, hver gang kommunen har overtaget
handlepligten for et 0-17-årigt anbragt barn. Overtages handlekommunepligten
ved eller efter det fyldte 18. år, indberettes overtagelsen som ny registrering i
skema ’3. Døgnophold i efterværn, 18-22-årige’.
Tidligere indberetninger må ikke overskrives eller slettes.
Hvordan printes et udfyldt skema?
Skemaet kan udskrives, efter det er udfyldt. Bemærk, at printet kun omfatter de
sider, der er indberettet oplysninger på. Alle andre sider printes ikke.
Hvordan printes et tomt skema?
På indberetningssiden på ast.dk findes et ikke-udfyldt skema med samtlige
spørgsmål i pdf-format.
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¤ Statistikskemaets grundoplysninger
Ad Indberettende kommune (handlekommune):
- Den kommune, der er handlekommune for barnet, har indberetningspligten.
Ad Skemaløbenummer:
- Feltet udfyldes automatisk af systemet ved hver ny registrering.
- To eller flere skemaer efter hinanden kan få tildelt samme nummer, hvilket er
uden betydning.
- Skemaløbenummeret kan ikke ændres.
Ad Skemaidentifikation
- Skemaidentifikationen vælges af kommunen.
- Flere kommuner anvender barnets CPR-nummer, eventuelt suppleret med
barnets navn.
- Den valgte skemaidentifikation kan ikke ændres.
Ad Lokalforvaltning:
- Feltet udfyldes kun, hvis kommunens sagsbehandling er fordelt på lokalområder/distrikter.
- Ved klik på linket ’Vælg lokalforvaltning’, fremkommer en liste over lokalforvaltningsnavne, som kan anvendes, hvis der ønskes en entydig angivelse. Det
kan eksempelvis lette anvendelsen af data til ledelsesinformation.
Ad Sagsbehandler:
- Anfør navnet eller en fast identifikation (for eksempel initialer) på den sagsbehandler, der har været den primære behandler på sagen.
- Hvis samme identifikation anvendes ved alle sager behandlet af samme sagsbehandler, kan oplysningen lettere anvendes til ledelsesinformation.

¤ Grundoplysninger om barnet/den unge og forældrene
¤ Grundoplysninger om barnet/den unge
Ad spørgsmål 1.a og 1.b:
- Barnets CPR-nummer kan indtastes med eller uden bindestreg, men registreres ubrudt uden adskillelsestegn.
Udenlandske børn/unge:
- Udlændingenummer udfyldes, hvis der ikke findes et dansk CPR-nummer.
- Udlændingenummeret har normalt 9 eller 12 cifre, startende med 1 eller 0.
- Har barnet ikke eget udlændingenummer, kan forældrenes udlændingenummer oplyses, med barnets navn tilføjet.
- Barnets fødselsdato indberettes i feltet til CPR-nummer.
- Kommunen skal rette oplysningen, når der udstedes dansk CPR-nummer.
Alder og køn
- Hvis barnets CPR-nummer mangler, skal alder på afgørelsestidspunktet samt
køn oplyses.
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¤ Grundoplysninger om forældrene
Ad spørgsmål 2.a, 2.b og 2.c:
- Anfør kun CPR-nummeret for de(n) forældre, der har forældremyndigheden.
- Er der undtagelsesvis ingen oplysninger om forældremyndighedsindehaver,
markeres i punkt 2.c.
- Mangler oplysninger om CPR-nummer på udenlandske forældre, anføres
udlændingenummeret samt forældrenes fødselsdato.
- Kommunen skal rette oplysningen, når der udstedes dansk CPR-nummer.

¤ Sagsgruppe i statistikken
¤ Sagsgruppe i statistikken:
- I skema 1 registreres sagerne i to grupper afhængigt af sagernes oprindelse:
(1) Ny afgørelse eller (2) Fortsat anbringelse, overtagelse af sag.
- Hvis et barn hjemgives og senere (gen)anbringes, skal der indberettes et nyt
skema 1 med de oplysninger, der er gældende på tidspunktet for
(gen)anbringelsen.

¤ Sagsgruppe 1. Ny afgørelse om anbringelse
- Er anbringelsen endnu ikke effektueret, skal kommunen senest 4 uger efter
effektueringen revidere skema 1’s oplysninger herom (spørgsmål 8) eller udfylde et skema 2, hændelse 0.
- Ændres en afgørelse, før anbringelsen effektueres for eksempel ved en ankesag, skal kommunen indberette ændringen ved en revision af skema 1.
- Ændringer efter effektuering af anbringelsen indberettes i skema 2.
¤Dato for afgørelse om anbringelse
Ad spørgsmål 4:
- Dato for afgørelsen om anbringelse anføres.
- Afgørelse om anbringelse med samtykke kan først foreligge, når der er modtaget informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e).
- Har formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk.1, truffet foreløbig
afgørelse, anføres datoen for den foreløbige afgørelse.
- Godkendelse i børn og unge-udvalget efter effektuering af anbringelsen indberettes i skema 2, hændelse 4.
¤ Hvem træffer afgørelse om anbringelse
Ad spørgsmål 4.a:
- Det markeres, om anbringelsen er frivillig eller tvangsmæssig.
- Er forældrenes samtykke givet efter effektuering af anbringelsen, indberettes
afgørelsen som en tvangsanbringelse.
- Hvis en anbringelse ændres fra en tvangsanbringelse til en frivillig anbringelse
indberettes dette i skema 2, hændelse 2.
- Ankestyrelsens egendrift-afgørelser om tvangsanbringelse markeres under
punkt 2 (børn og unge-udvalget, tvangsanbringelse efter § 58).
¤ Tvangsmæssig anbringelse
Ad spørgsmål 4.b:
- Spørgsmålet besvares, hvis anbringelsen er en tvangsanbringelse efter § 58, og
når afgørelsen om anbringelse i første omgang træffes som en foreløbig formandsafgørelse efter § 75, stk. 1.
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¤ Tvangsmæssig anbringelse af 0-årige i 3 år
Ad spørgsmål 4.c:
- Det markeres, om børn og unge-udvalgets afgørelse om anbringelse af en 0årig blev gjort gældende i 3 år, jf. § 62, stk. 5 (kontinuitet i anbringelsen).
¤ Tvangsmæssig anbringelse med længere frist
Ad spørgsmål 4.d:
- Det markeres, om børn og unge-udvalget har fastsat en længere frist for fornyet afgørelse i udvalget end nævnt i § 62, stk. 1-3, jf. § 62, stk. 4.
¤ Aktuel anledning til afgørelse om anbringelse
Ad spørgsmål 5:
- Markér den eller de henvendelser/underretninger, der var anledning til, at
kommunen rejste sag om anbringelse.
- Markér alene aktuelle anledninger og ikke tidligere henvendelser, der har givet
anledning til forebyggende foranstaltninger eller forudgående anbringelser.
- Hvis der ikke foreligger aktuelle henvendelser eller underretninger som anledning til anbringelsessagen, markeres punkt ’1. kommunens eget initiativ’.
- Hvis ’19. Andre’ markeres oplyses det i tekstboksen, hvem der er tale om.
¤ Udslagsgivende årsager hos barnet/den unge
Ad spørgsmål 6.a:
- Markér alene det eller de forhold hos barnet, der har haft væsentlig betydning
for beslutningen om anbringelse. Det vil sige, at der ikke nødvendigvis skal
markeres ud for alle de problemer, der er beskrevet i § 50-undersøgelsen.
- Hvis de udslagsgivende forhold alene findes hos forældrene eller i hjemmet,
markeres punkt ’21. Ingen udslagsgivende forhold hos barnet/den unge’.
¤ Udslagsgivende årsager hos forældrene/i hjemmet
Ad spørgsmål 6.b:
- Omfatter både udslagsgivende forhold hos forældremyndighedsindehavere og
i hjemmet, herunder andre personer eksempelvis søskende i hjemmet.
- Markér alene det eller de forhold for forældre eller i hjemmet, der har haft
væsentlig betydning for beslutningen. Det vil sige, at der ikke nødvendigvis skal
markeres ud for alle de problemer, der er beskrevet i § 50-undersøgelsen.
- Hvis de udslagsgivende forhold alene findes hos barnet, markeres punkt ’16.
Ingen udslagsgivende forhold hos forældrene eller i hjemmet’.
¤ Iværksættelse af anbringelsen
Ad spørgsmål 7:
- Der svares ’ja’ i spørgsmål 7, hvis barnet er flyttet ind på anbringelsesstedet.
- Indflytning anses for at have fundet sted, selv om barnet måtte være i behandling på hospital eller lignende på dagen.
- Hvis anbringelsen endnu ikke er effektueret, markeres ’nej’. Effektueringen af
anbringelsen skal så indberettes senest 4 uger efter ved at:
- åbne samme skema 1 igen, og svare ’ja’ i spørgsmål 7, eller
- indberette iværksættelsen i skema 2 (hændelse 0).
¤ Iværksættelsesdato
Ad spørgsmål 8:
- Indflytningstidspunktet angives.
- Indflytningstidspunktet kan i særlige situationer ligge forud for afgørelsen.
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¤ Type af anbringelsessted
Ad spørgsmål 8.a:
- Den type anbringelsessted, barnet er flyttet ind i, markeres.
- Hvis anbringelsesstedet ændres efter effektuering af anbringelsen, indberettes
ændringen i skema 2, hændelse 1.
§ 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være:
1) plejefamilier, jf. § 142, stk. 1,
2) kommunale plejefamilier, jf. § 142, stk. 1,
3) netværksplejefamilier, jf. § 142, stk. 2,
4) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 142, stk. 6,
5) opholdssteder for børn og unge, jf. § 142, stk. 7, eller
6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 67.
§ 66 a. Plejefamilier og kommunale plejefamilier for børn og unge, jf. § 66, nr.
1 og 2, skal være godkendt:
1) som generelt egnede af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for socialtilsyn for det geografiske område, hvor plejefamilien bor eller
2) som konkret egnede i forhold til et eller flere nærmere angivne børn eller
unge af den anbringende kommune.
Stk. 2. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold
til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Paragrafferne findes i LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven).
¤ Anbringelsesstedets beliggenhedskommune og p-nummer
Ad spørgsmål 8.b:
- Det angives, i hvilken kommune, anbringelsesstedet er beliggende.
- Det er tilstrækkeligt at angive kommunenummeret, som kan hentes fra linket
’Hent kommunenavn/-nummer’.
- Anbringelsesstedets 10-cifrede p-nummer anføres.
- Danske virksomheder får tildelt ét p-nummer for hver fysisk beliggenhed,
hvorfra der drives virksomhed. Der kan således være tilknyttet flere p-numre til
samme CVR-nummer.

¤ Sagsgruppe 2. Fortsat anbringelse, der er overtaget fra anden handlekommune
- Kommuner har (efter retssikkerhedslovens § 9 a, stk. 6) mulighed for med
samtykke fra modtageren af en foranstaltning at indgå aftale med en anden
kommune om overdragelse af handlekommuneforpligtelsen.
- Spørgsmål 3.1-3.5 besvares for fortsatte anbringelser, hvor en anden kommune har truffet afgørelse om anbringelse, men hvor handlekommuneforpligtelsen for barnet efter nærmere aftale er overtaget af kommunen.
- Hvis barnet hjemgives under sagens skift til kommunen, skal sagen indberettes som en ny beslutning om anbringelse (sagsgruppe 1).
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¤ Tidligere handlekommune
Ad spørgsmål 3.1:
- Den tidligere handlekommune.
- Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret.
¤ Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelse
Ad spørgsmål 3.2:
- Der anføres dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen.
¤ Afgørelsesgrundlag ved overtagelse af sag
Ad spørgsmål 3.3:
- Anbringelsesgrundlag ved overtagelse af handlekommuneforpligtelsen.
- Eventuel efterfølgende ændring i anbringelsesgrundlag indberettes i skema 2.
¤ Anbringelsessted ved overtagelse af sag
Ad spørgsmål 3.4:
- Anbringelsessted ved overtagelse af handlekommuneforpligtelsen.
- Var barnet hjemgivet på overtagelsestidspunktet, skal anbringelsen betragtes
som en ny afgørelse om anbringelse og indberettes under sagsgruppe 1.
- Eventuel efterfølgende flytning indberettes i skema 2.
§ 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være:
1) plejefamilier, jf. § 142, stk. 1,
2) kommunale plejefamilier, jf. § 142, stk. 1,
3) netværksplejefamilier, jf. § 142, stk. 2,
4) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 142, stk. 6,
5) opholdssteder for børn og unge, jf. § 142, stk. 7, eller
6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 67.
§ 66 a. Plejefamilier og kommunale plejefamilier for børn og unge, jf. § 66, nr.
1 og 2, skal være godkendt:
1) som generelt egnede af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for socialtilsyn for det geografiske område, hvor plejefamilien bor eller
2) som konkret egnede i forhold til et eller flere nærmere angivne børn eller
unge af den anbringende kommune.
Stk. 2. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold
til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
Paragrafferne findes i LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven).
¤ Anbringelsesstedets beliggenhedskommune og p-nummer
Ad spørgsmål 3.5a-3.5c:
- Det angives, i hvilken kommune, anbringelsesstedet er beliggende.
- Det er tilstrækkeligt at angive kommunenummeret, som kan hentes fra linket
’Hent kommunenavn/-nummer’.
- Anbringelsesstedets 10-cifrede p-nummer anføres.
- Danske virksomheder får tildelt ét p-nummer for hver fysisk beliggenhed,
hvorfra der drives virksomhed. Der kan således være tilknyttet flere p-numre til
samme CVR-nummer.

6

