
 
  22. juni 2020 

Til samtlige kommuner 

 

Praktisk vejledning til indberetning af anvendelse af § 64, stk. 3 eller stk. 4, i serviceloven 

Som beskrevet i vedlagte orienteringsbrev, samt i orienteringsskrivelsen af 27. februar 2020 fra Social- og 
Indenrigsministeriet, så har kommunerne fra 1. juli 2020 en forpligtigelse til løbende at registrere og 
indberette visse afgørelser af servicelovens § 64, stk. 3 eller stk. 4. 

Hvornår indberettes der? 
Kommunerne skal: 

• Indberette afgørelser efter SEL § 64, stk. 3, men alene de sager, hvor politiet bistår kommunen. 
• indberette alle afgørelser efter SEL § 64, stk. 4 

 Der indberettes via dette elektroniske indberetningsskema umiddelbart efter episoden.  

Hvor findes indberetningsskemaet? 
Det er et link til det elektroniske indberetningsskema i e-mailen knyttet til denne vejledning, samt herunder: 

Link til indberetningsskema: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=AFXWMLJ1U1C2 

Hvordan fungerer indberetningsskemaet? 
Indberetningsskemaet tilgås hver gang ved at trykke på linket i e-mailen (eller linket herover). Når man 
trykker på linket bliver der oprettet en ny indberetning. Husk at gemme e-mailen med linket til 
indberetningsskemaet, da det er det samme link, som man skal benytte fra gang til gang.  Det er vigtigt, at 
indberetningen af den enkelte anvendelse af § 64, stk. 3 eller stk. 4, foretages i indberetningsskemaet på én 
gang og ikke afbrydes, da det ikke er muligt at vende tilbage til en delvis indberetning. Når indberetningen er 
færdiggjort, vil det heller ikke være muligt for kommunen, at gå tilbage til besvarelsen.  

Hvilke oplysninger kræves der i indberetningsskemaet? 
Indberetningsskemaet er opbygget som et klassisk afkrydsningsskema, hvor man skal angive en række 
kontaktoplysninger om indberetteren, få generelle oplysninger om sagen, samt begrundelsen for at benytte 
politiets bistand. Samme indberetningsskema benyttes ifm. anvendelser af såvel § 64, stk. 3, som stk. 4. Få 
det fulde overblik over indberetningsskemaet ved åbne dokumentet ”Oversigt over spørgsmål i 
indberetningsskema”, der er udsendt sammen med denne vejledning. 

Pligt til at informere om indberetningen 
Barnet eller den unge skal gøres bekendt med registreringen, og barnets eller den unges oplevelse af 
situationen vil skulle indgå i indberetningen til Ankestyrelsen.  

Det videre forløb  
På baggrund af indberetningerne vil der årligt blive udarbejdet en rapport, som oversendes til Folketinget. 

 
Med venlig hilsen 
 
Morten L. Hansen 
Center for Læring og Analyse i Ankestyrelsen 
Mail: molh@ast.dk 
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