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Version 2, marts 2020 

Indberetning af flytning uden samtykke efter servicelovens §§ 129, 129 a og 136 f 

I skema 2 skal der ske registrering af flytning af borgeren, der er foretaget uden borgerens samtykke. 

Registreringen skal foretages, senest med udgangen af den måned, som flytningen har fundet sted. 

Registreringen skal indberettes kvartalsvis til borgerens handlekommune, tilsynet samt til den kommunale eller regio- 

nale driftsherre, hvis borgeren har ophold i et kommunalt eller regionalt tilbud. 



2 SKEMA 2 

1. Oplysninger om borgeren

Fulde navn 

CPR-nummer 

Adresse 

Borgerens handlekommune 

Foreligger der faglig dokumentation for, at borgeren er i 

målgruppen for magtanvendelse, jf. §§ 124 a eller 136? 

 Ja

 Nej (begrund herunder)
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2. Oplysninger om den gennemførte flytning

Navn på den kommunale myndighed eller afdeling i 

Familieretshuset, der har truffet afgørelsen 

Dato og journalnummer for afgørelsen 

Adresse og navn på den plejebolig eller det tilbud, 

der er truffet afgørelse om, at borgeren skal flytte 

til/er flyttet til 

Dato for indflytning 

Eventuelle bemærkninger vedrørende indflytningen Her redegøres for særlige forhold vedrørende flytningen, herunder fx 

aftaler om, hvordan flytningen foretages med henblik på at sikre borgeren tryghed, særlige indretningsmæssige forhold, der skal 

være på plads i den plejebolig/det tilbud, som borgeren flytter til, samt pårørendes even-tuelle bekymring i forbindelse med borgerens 

flytning, og hvordan dette håndteres. (Skriv herunder) 

Foreligger der en handleplan (servicelovens § 141) 

for den pågældende borger? 

 Ja

 Nej

Hvis nej: Så påhviler det den kommunale myndighed i borgerens handlekommune, snarest muligt, at udarbejde og 
fremsende en sådan.
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3. Registrering og indberetning

Den registrerede flytning uden samtykke er sendt til kommunalbestyrelsen i 

borgerens handlekommune 

Dato 

Den registrerede flytning uden samtykke er sendt til kommunalbestyrelsen i 

den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. servi- 

celovens § 148 eller socialtilsynslovens § 2 (socialtilsynet) 

Dato 

Den registrerede flytning uden samtykke er sendt til den kommunale eller 

regionale driftsherre, hvis borgeren har ophold i et kommunalt eller regionalt 

tilbud

Dato 

Læs mere om flytteprocedurer i forbindelse med flytning uden samtykke fra Familieretshuset her: 

 https://familieretshuset.dk/flytning-uden-samtykke/flytning-uden-samtykke/om-flytning-uden-

samtyk- ke-efter-serviceloven

https://familieretshuset.dk/flytning-uden-samtykke/flytning-uden-samtykke/om-flytning-uden-samtykke-efter-serviceloven
https://familieretshuset.dk/flytning-uden-samtykke/flytning-uden-samtykke/om-flytning-uden-samtykke-efter-serviceloven
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