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Opdateret 15. januar 2015 

 
Anbringelsesstatistik 

 

Vejledning til  
Skema 3. Døgnophold i efterværn - 18-22-årige 

 
 
Hvornår skal der registreres i skema 3? 
Kommunen skal indberette nedenstående sagshændelser for hver 18-22-årig, 
der får døgnophold i et anbringelsessted som led i efterværn, jf. § 76, stk. 3, nr. 
1, og hvor kommunen er handlekommune. 
 
Indberetning foretages ved ’Ny registrering’ i skema 3 senest 4 uger efter hæn-
delsen. Der kan samtidigt registreres flere sagshændelser i samme skema.  
 
Tidligere indberettede afgørelser om etablering i efterværn skal forblive i stati-
stikken og må ikke overskrives eller slettes. 
 
Indberetningerne i skema 3 omfatter: 
 
1. Egen sag, videreførelse af døgnophold fra det 18. år  
2. Oprettelse af sag overtaget fra anden kommune (18-22 år). 
3. Genetablering af døgnophold i anbringelsessted (18-22 år).  
4. Ændring af anbringelsessted (flytning 18-22 år). 
5. Ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør (18-22 år)  
 
Indberetningspligten i skema 3 omfatter efterværn med døgnophold i et an-
bringelsessted samt flytning og ophør. Der skal indberettes i skema 3, hver 
gang efterværn etableres med døgnophold - også ved genetablering efter perio-
de(r) med ophør. 
 
Andre § 76-tilbud til unge mellem 18 og 22 år, samt opfølgning af indsats og 
handleplan for unge i efterværn, skal ikke indberettes til statistikken. 
 
Afgørelsen om behov for efterværn, jf. § 68, stk. 12, som kommunen skal træf-
fe senest 6 måneder forud for det fyldte 18. år, indberettes i skema 2. 
 
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, har indberetningspligten. 
 
- Hvis kommunen overtager handlekommuneforpligtelsen fra en anden kom-
mune, skal det indberettes i skema 3 under hændelse ’2. Oprettelse af sag, over-
taget fra anden kommune’. 
 
- Hvis kommunen overdrager handlekommuneforpligtelsen til en anden kom-
mune, skal det indberettes i skema 3 under hændelse ’5. Ophør af døgnophold 
i anbringelsessted/sagsophør’. 
 
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 den unges CPR-nummer, eventuelt suppleret med 
den unges navn. 
- Den valgte skemaidentifikation kan ikke ændres 
 
Ad Lokalforvaltning: 
- Feltet udfyldes kun, hvis kommunens sagsbehandling er fordelt på lokalom-
råder/distrikter.  
- Ved klik på linket ’Vælg lokalforvaltning’, fremkommer en liste over lokalfor-
valtningsnavne, som kan anvendes, hvis der ønskes en entydig angivelse. Dette 
kan lette anvendelsen af data til ledelsesinformation. 
 
Ad Sagsbehandler: 
- Anfør navnet eller en fast identifikation (for eksempel initialer) på den sags-
behandler, der har været den primære behandler på sagen.  
- Hvis samme identifikation anvendes ved alle sager behandlet af samme sags-
behandler, kan oplysningen lettere anvendes til ledelsesinformation. 
 

¤ Grundoplysninger om den unge 
 
¤ Grundoplysninger om den unge 
Ad spørgsmål 1.a og 1.b: 
- Den unges CPR-nummer kan indtastes med eller uden bindestreg, men regi-
streres ubrudt uden adskillelsestegn. 
 
Udenlandske unge: 
- Udlændingenummer udfyldes, hvis der ikke findes et dansk CPR-nummer. 
- Udlændingenummeret har normalt 9 eller 12 cifre, startende med 1 eller 0. 
- Den unges fødselsdato indberettes i feltet til CPR-nummer. 
- Kommunen skal rette oplysningen, når der udstedes dansk CPR-nummer. 
 
Alder og køn 
- Mangler CPR-nummer, skal alder på afgørelsestidspunktet samt køn oplyses. 
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¤ Sagsgruppe i statistikken 
 
¤ Hvilke afgørelser eller sagshændelser vedrører indberetningen? 
- Den eller de sagshændelser, der er anledning til kommunens indberetning, 
markeres Herved aktiveres de relevante underskemaer. 
- Det er muligt, at markere flere afgørelser eller sagshændelser samtidigt. 
 

1. Egen sag, videreførelse af døgnophold fra det 18. år 
 
¤ Dato for etablering i efterværn med døgnophold 
Ad spørgsmål 1.1: 
- Kommunen indberetter datoen for videreførelse eller iværksættelse af den 
unges efterværn med døgnophold, jf. § 76, stk. 3, nr.1.  
 
¤ Type af anbringelsessted ved videreførelse/iværksættelse af efterværn 
med døgnophold fra det 18. år 
Ad spørgsmål 1.2: 
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted den unge er flyttet i. 
- Eventuel efterfølgende flytning til andet anbringelsessted indberettes i skema 
3, hændelse ’4. Ændring af anbringelsessted’. 
- Flytter den unge til en anden boform end et anbringelsessted, ophører den 
unges døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud efter § 76 
opretholdes. Dette indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold’. 
 
§ 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 luk-
kede 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 social-
tilsyn 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 anbrin-
gende kommune. 
 
§ 76 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alde-
ren 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges 
behov for støtte, og hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed. 
Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fo-
kus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform. 
Stk. 2. For unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er anbragt uden for hjemmet efter 
reglerne i kapitel 11 i en plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, kan kommunal-
bestyrelsen træffe afgørelse om, at døgnophold, jf. § 52, opretholdes. Såfremt 

https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/html-udgaver/vejl2_2.htm#Efter6#Efter6
https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/html-udgaver/vejl2_2.htm#Efter6#Efter6
https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/Vejl09_2_02.htm#Top#Top
https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/Vejl09_2_02.htm#Top#Top
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den unges plejefamilie ikke længere vurderes egnet som plejefamilie for den 
pågældende unge, kan kommunalbestyrelsen tilbyde den unge anbringelse i en 
anden plejefamilie, som den unge har en nær relation til og er tryg ved. Ved 
tilbud om anbringelse hos en anden plejefamilie skal betingelserne i stk. 1 være 
opfyldt. 
 
Paragrafferne findes i LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven). 
 
¤ Anbringelsesstedets beliggenhedskommune og p-nummer 
Spørgsmål 1.3a, 1.3b og 1.3c: 
- 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. 
 

¤ 2. Sag overtaget fra anden kommune  
 
¤ Dato for overtagelse af handlepligten 
Ad spørgsmål 2.1:  
- Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelsen.  
 
¤ Tidligere handlekommune 
Ad spørgsmål 2.2.a og 2.2.b: 
- Kommunen indberetter, hvilken kommune der tidligere havde handlepligten i 
forhold til den unge. Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, der 
kan hentes fra linket ’Hent kommunenavn/nummer’. 
 
¤ Afgørelse om efterværn, jf. § 76, stk. 3 
Ad spørgsmål 2.3: 
- Efter servicelovens § 76, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen til unge, der er eller 
var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 
umiddelbart inden det fyldte 18. år, træffe afgørelse om: 
 
1) at døgnophold kan opretholdes eller genetableres 
2) at udpege en fast kontaktperson for den unge 
3) at etablere en udslusningsordning 
4) at give anden form for støtte 
 
- Det markeres, om kommunen som ny handlekommune for den unge har 
truffet afgørelse om efterværn, jf. § 76, stk. 3. 
- Hvis kommunen (eventuelt foreløbigt) viderefører den tidligere handlekom-
munes beslutning om indholdet af efterværn, eller denne afgørelse med opsæt-
tende virkning er indbragt for ankemyndigheden, kan ’Nej’ eller ’Endnu ikke’ 
markeres. 
 
¤ Dato for afgørelse om efterværn efter § 76, stk. 3 
Ad spørgsmål 2.3a: 
- Dato for kommunens afgørelse om foranstaltninger efter det 18 år. 
 

https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/html-udgaver/vejl2_2.htm#Efter6#Efter6
https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/html-udgaver/vejl2_2.htm#Efter6#Efter6
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¤ Tilbud kommunen har truffet afgørelse om 
Ad spørgsmål 2.3b: 
- Marker den eller de typer af foranstaltninger, kommunen har truffet afgørelse 
om efter § 76, stk. 3.  
  
¤ Type anbringelsessted ved overtagelse af sag 
Spørgsmål 2.4a 
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted den unge var anbragt i, da kom-
munen overtog sagen/handlepligten.  
- Eventuel flytning til et andet anbringelsessted indberettes som hændelse ’4. 
Ændring af anbringelsessted’ i skema 3. 
- Flytter den unge til en anden boform end et anbringelsessted, ophører den 
unges døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud efter § 76 
opretholdes. Dette indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold’. 
 
§ 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 luk-
kede 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 social-
tilsyn 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 anbrin-
gende kommune. 
 
§ 76 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alde-
ren 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges 
behov for støtte, og hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed. 
Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fo-
kus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform. 
Stk. 2. For unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er anbragt uden for hjemmet efter 
reglerne i kapitel 11 i en plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, kan kommunal-
bestyrelsen træffe afgørelse om, at døgnophold, jf. § 52, opretholdes. Såfremt 
den unges plejefamilie ikke længere vurderes egnet som plejefamilie for den 
pågældende unge, kan kommunalbestyrelsen tilbyde den unge anbringelse i en 
anden plejefamilie, som den unge har en nær relation til og er tryg ved. Ved 
tilbud om anbringelse hos en anden plejefamilie skal betingelserne i stk. 1 være 
opfyldt. 
 
Paragrafferne findes i LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven). 

 

 

https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/Vejl09_2_02.htm#Top#Top
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¤ Anbringelsesstedets beliggenhedskommune og p-nummer 
Ad spørgsmål 2.4b og 2.4c: 
- 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. 
 
Hvis det er besluttet ikke at bevilge døgnophold i et anbringelsessted for 
den unge, skal følgende spørgsmål (2.5 og 2.6) besvares: 
 
¤ Dato for ophør af døgnophold i anbringelsessted, jf. § 76 
Ad spørgsmål 2.5: 
- Dato for den unges ophør af bevilget døgnophold i et anbringelsessted. 
 
¤ Hvor tager den unge ophold efter ophør af døgnophold 
Ad spørgsmål 2.6: 
- Kommunen indberetter, hvor den unge tager (eller forventes at tage) ophold 
efter ophør af efterværn med døgnophold i et anbringelsessted. 
- ’5. Selvstændig bolig’ omfatter også lejet værelse. 
 

¤ 3. Genetablering af døgnophold i anbringelsessted   
 
¤ Dato for genetablering af efterværn med døgnophold, jf. § 76  
Ad spørgsmål 3.1: 
- Kommunen indberetter datoen for genetablering af efterværn med døgnop-
hold, jf. § 76, stk. 3, nr. 1. 
 
¤ Type af anbringelsessted ved genetablering af efterværn 
Ad spørgsmål 3.2: 
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted den unge tager ophold i ved gen-
etablering af efterværn i døgnophold. 
- Eventuel efterfølgende flytning til et nyt anbringelsessted indberettes under 
hændelse ’4. Ændring af anbringelsessted’ i skema 3. 
- Flytter den unge til en anden boform end et anbringelsessted, ophører den 
unges døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud efter § 76 
opretholdes. Dette indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold’ 
 
§ 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 luk-
kede afdelinger på døgninstitutioner, jf. § 67. 
 
§ 66 a. Plejefamilier og kommunale plejefamilier for børn og unge, jf. § 66, nr. 
1 og 2, skal være godkendt: 
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1) som generelt egnede af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for social-
tilsyn 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 anbrin-
gende kommune. 
 
§ 76 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alde-
ren 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges 
behov for støtte, og hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed. 
Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fo-
kus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform. 
Stk. 2. For unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er anbragt uden for hjemmet efter 
reglerne i kapitel 11 i en plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, kan kommunal-
bestyrelsen træffe afgørelse om, at døgnophold, jf. § 52, opretholdes. Såfremt 
den unges plejefamilie ikke længere vurderes egnet som plejefamilie for den 
pågældende unge, kan kommunalbestyrelsen tilbyde den unge anbringelse i en 
anden plejefamilie, som den unge har en nær relation til og er tryg ved. Ved 
tilbud om anbringelse hos en anden plejefamilie skal betingelserne i stk. 1 være 
opfyldt. 
 
Paragrafferne findes i LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven). 
 
¤ Beliggenhedskommune for anbringelsessted ved genetablering 
Ad spørgsmål 3.3. a, 3.3.b og 3.3.c: 
- 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. 
 

¤ 4. Ændring af anbringelsessted (flytning)   
 
- I nogle situationer vil den unges flytning medføre sagsophør i statistikken. 
Det indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold/sagsophør’: 
 
1) Flytter den unge til anden boform end et anbringelsessted, ophører den un-
ges døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud opretholdes.  
2) Indebærer flytningen, at den unge får ny opholdskommune, og handle-
kommunepligten overgår til den nye opholdskommune, indberettes også sags-
overdragelsen som et sagsophør i hændelse ’5. Ophør af døgnophold’. 
 
¤ Dato for flytning til nyt anbringelsessted 
Ad spørgsmål 4.1: 
- Dato for flytning af efterværn med døgnophold til nyt anbringelsessted. 
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¤ Type af anbringelsessted efter ændring/flytning 
Ad spørgsmål 4.2: 
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted den unge får døgnophold i.  
- Flytter den unge til anden boform end et anbringelsessted, ophører den unges 
døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud efter § 76 opret-
holdes. Dette indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold’. 
 
§ 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 luk-
kede 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 social-
tilsyn 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 anbrin-
gende kommune. 
 
§ 76 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alde-
ren 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges 
behov for støtte, og hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed. 
Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fo-
kus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform. 
Stk. 2. For unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er anbragt uden for hjemmet efter 
reglerne i kapitel 11 i en plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, kan kommunal-
bestyrelsen træffe afgørelse om, at døgnophold, jf. § 52, opretholdes. Såfremt 
den unges plejefamilie ikke længere vurderes egnet som plejefamilie for den 
pågældende unge, kan kommunalbestyrelsen tilbyde den unge anbringelse i en 
anden plejefamilie, som den unge har en nær relation til og er tryg ved. Ved 
tilbud om anbringelse hos en anden plejefamilie skal betingelserne i stk. 1 være 
opfyldt. 
 
Paragrafferne findes i LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven). 
 
¤ Anbringelsesstedets beliggenhedskommune og p-nummer 
Ad spørgsmål 4.3a, 4.3b og 4.3c: 
- Det angives, i hvilken kommune, anbringelsesstedet er beliggende.  
- Det er tilstrækkeligt at angive kommunenummeret, som kan hentes fra linket 
’Hent kommunenavn/-nummer’.  
- Indebærer flytningen, at den unge får ny opholdskommune, og handle-
kommunepligten overgår til den nye opholdskommune, indberettes også sags-
overdragelsen som et sagsophør i hændelse ’5. Ophør af døgnophold’. 
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- 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. 
 
¤ Foranledning til ændring af anbringelsessted  
Ad spørgsmål 4.4: 
- Det indberettes på hvis foranledning, anbringelsesstedet blev ændret.  
- Der er mulighed for at markere én eller flere initiativtagere. 

 

¤ 5. Ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør 

 
- Der indberettes ophør af døgnophold i efterværn, når den unge fraflytter 
anbringelsesstedet mere end midlertidigt, eller den unge ikke længere har 
døgnophold efter § 76, stk. 1, nr. 1.  
 
- Der indberettes blandt andet ophør:   

 Ved iværksættelse af udslusning. 

 Når den unge får ophold i en boform, der ikke er et anbringelsessted, 
herunder egen bolig, kriminalforsorg eller varigt botilbud efter voksen-
bestemmelserne. 

 Når udskrivning sker efter kommunens afgørelse om, at der skal ske 
ophør, uanset om den unge efter aftale med anbringelsesstedet, bliver 
boende en tid endnu. 

 Senest når den unge fylder 23 år. 

 

- Der er tale om ophør i statistikken, selv om den unge fortsat modtager an-

dre efterværnstilbud efter § 76 (kontaktperson, udslusning mv.). 

 
¤ Dato for ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør  
Ad spørgsmål 5.1: 
- Kommunen indberetter dato for ophør af døgnophold i anbringelsessted eller 
sagsophør, herunder sagsophør i kommunen i forbindelse med overdragelse af 
sagen til ny handlekommune. 
 
¤ Årsag(er) til ophør af døgnophold i efterværn 
Ad spørgsmål 5.2: 
- Der kan markeres ét eller flere felter. 
- Svarmulighed ’6. Sagsophør, sagen er overdraget til ny handlekommune’ mar-
keres, når der er sagsophør i forbindelse med ændring af handlekommune. 
- Svarmulighed ’9. Andet ophør/sagsophør’ anvendes eksempel, hvis den unge 
overføres til kriminalforsorgens institutioner eller afgår ved døden. 
 
Ved markering i felt ’6. Sagsophør, sagen er overdraget til ny handle-
kommune’, skal supplerende oplysninger gives i 5.2.a og 5.2.b. Ved 
markering i de resterende felter, skal desuden besvares spørgsmål 5.3. 
 
¤ Tidspunkt for overdragelse af handlekommuneforpligtelse 
Ad spørgsmål 5.2a: 
- Dato for overdragelsen af handlepligten til den nye handlekommune. 
 
 
 

https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/Vejl09_2_02.htm#Top#Top
https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/Vejl09_2_02.htm#Top#Top
https://statistik.ast.dk/analyse/B&U/Vejl09_2_02.htm#Top#Top
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¤ Oplysning om den nye handlekommune for den unge 
Ad spørgsmål 5.2b: 
- Kommunen indberetter, hvilken kommune der bliver den nye handlekom-
mune for den unge. Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, der kan 
hentes ved 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. 
 
¤ Oplysning om hvor den unge tager ophold efter hjemgivelse/ophør 
Ad spørgsmål 5.3: 
- Kommunen indberetter, hvor den unge tager ophold (eller forventes at tage 
ophold) efter ophør af døgnophold i anbringelsessted.  
- ’5. Selvstændig bolig’ omfatter også lejet værelse. 


