
Indberetningsskema for kommuner i forbindelse med § 64, stk. 3 eller stk. 4. 
 
 
NOTE:  

• De spørgsmål, der er markeret med gråt, skal udfyldes for både 
indberetninger efter SEL § 64, stk. 3 og stk. 4. 

• De spørgsmål, der er markeret med grønt, skal kun udfyldes ved 
indberetning omkring SEL § 64, stk. 3. 

• De spørgsmål, der er markeret med gult, skal kun udfyldes ved 
indberetninger omkring SEL § 64, stk. 4. 

 
VIGTIGT! Denne oversigt er alene for overblikkets skyld, da indberetningsskemaet automatisk 
fører indberetteren til de relevante spørgsmål. 
 
 
 
 
Overblik over spørgsmål i indberetningsskema 

1. Hvilken kommune indberetter du for? 
(2)  Albertslund Kommune 

(3)  Allerød Kommune 

(4)  Assens Kommune 

(5)  Ballerup Kommune 

(6)  Billund Kommune 

(7)  Bornholm Kommune 

(8)  Brøndby Kommune 

(9)  Brønderslev Kommune 

(10)  Dragør Kommune 

(11)  Egedal Kommune 

(12)  Esbjerg Kommune 

(13)  Fanø Kommune 

(14)  Favrskov Kommune 

(15)  Faxe Kommune 

(16)  Fredensborg Kommune 

(17)  Fredericia Kommune 

(18)  Frederiksberg Kommune 

(19)  Frederikshavn Kommune 

(20)  Frederikssund Kommune 

(21)  Furesø Kommune 



(22)  Faaborg-Midtfyn Kommune 

(23)  Gentofte Kommune 

(24)  Gladsaxe Kommune 

(25)  Glostrup Kommune 

(26)  Greve Kommune 

(27)  Gribskov Kommune 

(28)  Guldborgsund Kommune 

(29)  Haderslev Kommune 

(30)  Halsnæs Kommune 

(31)  Hedensted Kommune 

(32)  Helsingør Kommune 

(33)  Herlev Kommune 

(34)  Herning Kommune 

(35)  Hillerød Kommune 

(36)  Hjørring Kommune 

(37)  Holbæk Kommune 

(38)  Holstebro Kommune 

(39)  Horsens Kommune 

(40)  Hvidovre Kommune 

(41)  Høje-Taastrup Kommune 

(42)  Hørsholm Kommune 

(43)  Ikast-Brande Kommune 

(44)  Ishøj Kommune 

(45)  Jammerbugt Kommune 

(46)  Kalundborg Kommune 

(47)  Kerteminde Kommune 

(48)  Kolding Kommune 

(49)  København Kommune 

(50)  Køge Kommune 

(51)  Langeland Kommune 

(52)  Lejre Kommune 

(53)  Lemvig Kommune 

(54)  Lolland Kommune 

(55)  Lyngby-Taarbæk Kommune 

(56)  Læsø Kommune 

(57)  Mariagerfjord Kommune 

(58)  Middelfart Kommune 

(59)  Morsø Kommune 



(60)  Norddjurs Kommune 

(61)  Nordfyns Kommune 

(62)  Nyborg Kommune 

(63)  Næstved Kommune 

(64)  Odder Kommune 

(65)  Odense Kommune 

(66)  Odsherred Kommune 

(67)  Randers Kommune 

(68)  Rebild Kommune 

(69)  Ringkøbing-Skjern Kommune 

(70)  Ringsted Kommune 

(71)  Roskilde Kommune 

(72)  Rudersdal Kommune 

(73)  Rødovre Kommune 

(74)  Samsø Kommune 

(75)  Silkeborg Kommune 

(76)  Skanderborg Kommune 

(77)  Skive Kommune 

(78)  Slagelse Kommune 

(79)  Solrød Kommune 

(80)  Sorø Kommune 

(81)  Stevns Kommune 

(82)  Struer Kommune 

(83)  Svendborg Kommune 

(84)  Syddjurs Kommune 

(85)  Sønderborg Kommune 

(86)  Thisted Kommune 

(87)  Tønder Kommune 

(88)  Tårnby Kommune 

(89)  Vallensbæk Kommune 

(90)  Varde Kommune 

(91)  Vejen Kommune 

(92)  Vejle Kommune 

(93)  Vesthimmerlands Kommune 

(94)  Viborg Kommune 

(95)  Vordingborg Kommune 

(96)  Ærø Kommune 

(97)  Aabenraa Kommune 



(98)  Aalborg Kommune 

(99)  Aarhus Kommune 

 
 
 
 
 
 

2. Kontaktoplysninger på indberetter 

2.1 Navn 
________________________________________ 
 
2.2 Telefon (arbejde) 
________________________________________ 
 

2.3 Emailadresse (arbejde) 
________________________________________ 
 
 

3. Hvilken type afgørelse er der tale om? 
(1)  § 64, stk. 3 

(2)  § 64, stk. 4 
 
§ 64, stk. 3 
 
»Stk. 3. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til et 
anbringelsessted efter § 66, stk. 1, for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik 
på at fuldbyrde en afgørelse efter § 69, stk. 3, eller efter § 24, stk. 1, jf. § 14, i lov om bekæmpelse 
af ungdomskriminalitet.« 
 
 
 
§ 64, stk. 4 
 
»Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig legitimation og uden 
retskendelse har adgang til forældremyndighedens indehavers bolig og rum, når 



 
 adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 50 eller den 
ungefaglige undersøgelse efter § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og må anses 
som nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs 
sundhed eller udvikling og 
 forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan 
gennemføres med andre lempelige foranstaltninger.« 

 

4. Barnet eller den unges cpr-nummer (på formen: xxxxxx-xxxx) 
________________________________________ 
 

5. Dato for kommunens afgørelse (på formen: åååå-mm-dd) 
________________________________________ 
 

6. Dato for effektuering af afgørelsen (på formen: åååå-mm-dd) 
________________________________________ 
 

7. Årsag til at kommunen har truffet afgørelse om adgang til 
forældremyndighedsindehaverens bolig uden retskendelse (mulighed for at angive flere 
svar) 
(1)  Kommunen er i tvivl, om der er et barn/en ung på adressen, som har behov for hjælp 

(2)  Forældremyndighedsindehaver nægter at samarbejde med kommunen om den 
børnefaglige/ungefaglige undersøgelse 

(3)  Forældremyndighedsindehaver nægter at give kommunen adgang til hjemmet som led i den 
børnefaglige/ungefaglige undersøgelse 

(4)  Andet (angiv)  _____ 

 

8. Dato for kommunens/børn- og ungeudvalgets afgørelse om ændring af anbringelsessted 
(på formen: åååå-mm-dd) 
________________________________________ 
 

9. Dato for effektuering af afgørelsen, hvor politiet bistod (på formen: åååå-mm-dd) 
________________________________________ 
 



10. Har afgørelsen tidligere været forsøgt effektueret uden politiets bistand? 
(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

11. Årsagen til at kommunen har bedt om politiets bistand (mulighed for at angive flere 
svar) 
(1)  Anbringelsesstedet nægter at samarbejde med kommunen om ændring af anbringelsessted 

(2)  Højt konfliktniveau mellem forældremyndighedsindehaver(e) og sagsbehandler/kommunen  

(3)  Udadreagerende adfærd hos forældremyndighedsindehaver(e) 

(4)  Højt konfliktniveau mellem barnet/den unge og sagsbehandler/kommunen 

(5)  Udadreagerende adfærd hos barnet/den unge 

(6)  Andet (angiv)  _____ 

 

12. Anbringelsessted på tidspunktet for flytningen 
(12)  Plejefamilie (tidligere plejefamilietype - ændret pr. 1. juli 2019) 

(2)  Kommunal plejefamilie (tidligere plejefamilietype - ændret pr. 1. juli 2019) 

(3)  Netværksplejefamilie 

(4)  Almen plejefamilie 

(5)  Forstærket plejefamilie 

(6)  Specialiseret plejefamilie 

(7)  Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssted 

(8)  Opholdssted 

(9)  Døgninstitutioner (Herunder delvist lukkede døgninstitutioner og delvist lukkede afdelinger på 
døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger) 

(10)  Efterskole, fri fagskole eller fri grundskole med kostafdeling 

 

13. Anbringelsessted umiddelbart efter flytningen 
(4)  Almen plejefamilie 

(5)  Forstærket plejefamilie 

(6)  Specialiseret plejefamilie 

(3)  Netværksplejefamilie 

(7)  Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssted 

(8)  Opholdssted 

(9)  Døgninstitutioner (Herunder delvist lukkede døgninstitutioner og delvist lukkede afdelinger på 
døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger) 

(10)  Efterskole, fri fagskole eller fri grundskole med kostafdeling 

 



14. Kommunens beskrivelse af, hvordan flytningen forløb 
(1)  Flytningen forløb uden konflikter med politiets passive bistand* 

(5)  Flytningen forløb uden konflikter med politiets aktive bistand** 

(2)  Konflikten eskalerede undervejs i flytningen, og politiet ydede passiv bistand* 

(3)  Konflikten eskalerede undervejs i flytningen og politiet ydede aktiv bistand** 

(4)  Andet (angiv)  _____ 
 
Definition på hhv. passiv og aktiv bistand 
* Passiv bistand indebærer, at politiet fysisk er til stede, men ikke interagerer fysisk eller verbalt 
** Aktiv bistand indebærer, at politiet interagerer fysisk eller verbalt 

 

15. Barnet eller den unges reaktion i situationen (mulighed for at angive flere svar) 
(1)  Barnet/den unge fulgte med uden konflikt 

(2)  Barnet/den unge forsøgte at gemme sig og/eller stikke af 

(3)  Barnet/den unge modsatte sig flytningen verbalt 

(4)  Barnet/den unge modsatte sig flytningen fysisk 

(5)  Andet (angiv)  _____ 

 

16. Barnet eller den unges oplevelse af politiets tilstedeværelse ved flytningen (mulighed 
for at angive flere svar) 
(1)  Barnet/den unge følte sig ikke påvirket af situationen 

(2)  Barnet/den unge var lettet og/eller glad 

(3)  Barnet/den unge var forvirret 

(4)  Barnet/den unge var bange og/eller ked af det 

(5)  Barnet/den unge var vred 

(6)  Andet (angiv)  _____ 

 

17. Uddyb eventuelt barnets oplevelse 
______________________________________________________________________________ 
 
 

18. Uddyb eventuelt forældremyndighedsindehaver(e)s oplevelse 
______________________________________________________________________________ 
 
Tak for din indberetning. Du afslutter indberetningen ved at trykke på pilen i højre side. 
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