
Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter 
servicelovens § 129, stk. 1

Kommunens kontaktoplysninger

Kontaktperson, herunder afdeling

Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og træffetid

Kontaktpersonens e-mail

Sagen vedrører

Navn

Cpr-nr.

Adresse

Værgemål - Serviceloven § 131, stk. 4 
Krav om både et personligt og økonomisk værgemål, evt. begrænset til at omfatte flytningen

Foreligger der et personligt værgemål?

Foreligger der et økonomisk værgemål?

Navn og adresse på eventuel værge

Er der søgt om værgemål/udvidelse af værgemål?

Vedlagt dokumentation 
Fx kopi af værgebeskikkelse eller ansøgning om 
værgemål

Advokatbistand – Servicelovens § 132, stk. 1, nr. 2 
Kommunen skal sørge for, at personen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser

Navn og adresse på den udpegede advokat 
Kommunen har pligt til at benytte én af de advokater, 
som er udpeget af Familieretshuset, medmindre 
personen selv har ønsket en anden advokat, jf. §§ 
8-10, i bekendtgørelse nr. 1239 af 22. november 2019
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Absolut påkrævet for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp og at hjælpen ikke kan 
gennemføres i den hidtidige bolig - Servicelovens § 129, stk. 1, nr. 1 og 2

Kommunens redegørelse for, at denne betingelse er 
opfyldt, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 1 
Redegørelse for, at behovet for hjælp har en karakter 
og et omfang, der kun kan tilgodeses ved optagelse i 
et særligt botilbud og ikke er muligt at tilgodese i den 
hidtidige bolig. I sager om lukning af et botilbud og ved 
udvisitering fra et midlertidigt botilbud skal vurderingen 
ske i forhold til en anden almindelig bolig og ikke i 
forhold til det botilbud, der lukkes, eller det midlertidige 
botilbud.

Vedlagt dokumentation 
Dokumenter, som beskriver hjælpebehovet fx 
handleplan, funktionsevneudredninger mv. 
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Personen kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger  
– Servicelovens § 129, stk. 1, nr. 3

Kommunens redegørelse for, at denne betingelse er 
opfyldt, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 1 
Beskrivelser af, at personen ikke kan overskue 
konsekvenserne af sine handlinger - gerne konkrete 
eksempler

Vedlagt dokumentation 
Dokumenter, som indeholder oplysninger om konkrete 
eksempler fx oplysninger fra hjemmeplejen, hospital 
mv. 
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Personen udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade – Servicelovens § 129, stk. 1, nr. 4

Kommunens redegørelse for, at denne betingelse er 
opfyldt, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 1 
Beskrivelser af hvilken konkret væsentlig personskade, 
personen kan blive udsat for, hvis vedkommende ikke 
optages i et botilbud – gerne konkrete eksempler

Vedlagt dokumentation 
Dokumenter, som indeholder oplysninger om konkrete 
eksempler fx oplysninger fra hjemmeplejen, hospital 
mv. 
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Uforsvarligt ikke at sørge for flytning – Servicelovens § 129, stk. 1, nr. 5

Kommunens redegørelse for, at denne betingelse er 
opfyldt, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 1 
Beskrivelse af, hvorfor kommunen vurderer, at det er 
uforsvarligt ikke at sørge for flytning

Vedlagt dokumentation 
Typisk den samme dokumentation, som er vedlagt 
som dokumentation for de øvrige betingelser i § 129, 
stk. 1 
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Betydelig og varig nedsat funktionsevne – Servicelovens § 124a

Kommunens redegørelse for den faglige 
dokumentation for den nedsatte psykiske 
funktionsevne, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 2 
Beskrivelse af personens psykiske tilstand og graden 
heraf med henvisning til den faglige dokumentation

Vedlagt dokumentation 
Fx kopi af speciallægeerklæringer, statusattester, 
journalnotater fra hospitalsregi, pædagogiske 
beskrivelser, plejejournaler mv. 
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Den hjælp, der har været iværksat eller har været tilbudt før indstillingen

Kommunens redegørelse for den tilbudte hjælp, jf. 
servicelovens § 131, stk. 2, nr. 3 
Beskrivelse af den hjælp kommunen har tilbudt eller 
kan tilbyde personen i eget hjem

Vedlagt dokumentation 
Dokumenter, der beskriver den tilbudte hjælp fx 
handleplan, plejejournaler mv. 
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Det særlige botilbud og den fremtidige hjælp

Kommunens redegørelse for det valgte særlige 
botilbud og indholdet af hjælp, der her kan stilles 
til rådighed, jf. Servicelovens § 131, stk. 2, nr. 4 
Beskrivelse af det valgte botilbud i forhold til 
målgruppe, indretning og lovgrundlag samt beskrivelse 
af omfanget og arten af den hjælp, der kan ydes i 
botilbuddet

Konkret adresse på den tilbudte bolig 
(Inkl. nr. på lejlighed/værelse) 
  
 

Er botilbuddet registreret på Tilbudsportalen eller 
Plejehjemsoversigten? 
Det pågældende botilbud skal være registreret på 
Tilbudsportalen eller Plejehjemsoversigten, for at en 
indstilling om flytning uden samtykke skal kunne 
godkendes 
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Personens bemærkninger til flytningen

Partens egne bemærkninger, jf. Servicelovens § 
131, stk. 2, nr. 5 
Beskrivelse af hvad personen selv har bemærket i 
forhold til optagelse i det særlige botilbud

Kommunens vurdering af personens evne til at 
give et informeret samtykke/om personen 
protesterer mod flytningen 
En redegørelse for, hvorfor kommunen vurderer, at 
personen ikke kan give et informeret samtykke og/eller 
hvorfor kommunen vurderer, at pågældende 
protesterer mod flytningen

Vedlagt dokumentation 
Typisk et notat over den samtale, som kommunens 
sagsbehandler har haft med personen omkring 
flytningen, men det kan også være oplysninger fra fx 
plejepersonale om vedkommendes holdning til 
flytningen
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Advokatens bemærkninger til flytningen

Advokatens bemærkninger, jf. Servicelovens § 131, 
stk. 2, nr. 5 (sidestilles med partens bemærkninger) 
Kort beskrivelse af advokatens bemærkninger til 
flytningen

Kommunens kommentar til advokatens 
bemærkninger 
Hvis advokaten ikke er enig i kommunens vurdering af, 
at betingelserne for optagelse i det særlige botilbud er 
opfyldt, er det særlig relevant, at kommunen tager 
stilling til de forhold, som advokaten er uenig i

Vedlagt dokumentation 
Kopi af advokatens bemærkninger
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De pårørendes bemærkninger til flytningen

De pårørendes bemærkninger, jf. Servicelovens § 
131, stk. 2, nr. 5 
Beskrivelse af de pårørendes bemærkninger til 
optagelse af personen i det særlige botilbud

Vedlagt dokumentation 
Fx notat over samtale med de pårørende eller skriftlige 
indlæg fra de pårørende

Værgens bemærkninger til flytningen

Den eventuelle værges bemærkninger, jf. 
Servicelovens § 131, stk. 2, nr. 5 
Beskrivelse af værgens bemærkninger til optagelse af 
personen i det særlige botilbud, hvis der er beskikket 
en værge på tidspunktet for indstillingen

Vedlagt dokumentation 
Fx notat over samtale med værgen eller skriftlige 
indlæg fra værgen
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Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efterservicelovens § 129, stk. 1
Kommunens kontaktoplysninger
Kontaktperson, herunder afdeling
Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og træffetid
Kontaktpersonens e-mail
Sagen vedrører
Navn
Cpr-nr.
Adresse
Værgemål - Serviceloven § 131, stk. 4Krav om både et personligt og økonomisk værgemål, evt. begrænset til at omfatte flytningen
Foreligger der et personligt værgemål?
Foreligger der et økonomisk værgemål?
Navn og adresse på eventuel værge
Er der søgt om værgemål/udvidelse af værgemål?
Vedlagt dokumentationFx kopi af værgebeskikkelse eller ansøgning om værgemål
Advokatbistand – Servicelovens § 132, stk. 1, nr. 2Kommunen skal sørge for, at personen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser
Navn og adresse på den udpegede advokatKommunen har pligt til at benytte én af de advokater, som er udpeget af Familieretshuset, medmindre personen selv har ønsket en anden advokat, jf. §§ 8-10, i bekendtgørelse nr. 1239 af 22. november 2019
Side 1 af 11
Absolut påkrævet for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp og at hjælpen ikke kan
gennemføres i den hidtidige bolig - Servicelovens § 129, stk. 1, nr. 1 og 2
Kommunens redegørelse for, at denne betingelse er opfyldt, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 1 Redegørelse for, at behovet for hjælp har en karakter og et omfang, der kun kan tilgodeses ved optagelse i et særligt botilbud og ikke er muligt at tilgodese i den hidtidige bolig. I sager om lukning af et botilbud og ved udvisitering fra et midlertidigt botilbud skal vurderingen ske i forhold til en anden almindelig bolig og ikke i forhold til det botilbud, der lukkes, eller det midlertidige botilbud.
Vedlagt dokumentation
Dokumenter, som beskriver hjælpebehovet fx handleplan, funktionsevneudredninger mv.
 
 
Side 2 af 11
Personen kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger 
– Servicelovens § 129, stk. 1, nr. 3
Kommunens redegørelse for, at denne betingelse er opfyldt, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 1 Beskrivelser af, at personen ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger - gerne konkrete eksempler
Vedlagt dokumentation
Dokumenter, som indeholder oplysninger om konkrete eksempler fx oplysninger fra hjemmeplejen, hospital mv.
 
 
Side 3 af 11
Personen udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade – Servicelovens § 129, stk. 1, nr. 4
Kommunens redegørelse for, at denne betingelse er opfyldt, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 1 Beskrivelser af hvilken konkret væsentlig personskade, personen kan blive udsat for, hvis vedkommende ikke optages i et botilbud – gerne konkrete eksempler
Vedlagt dokumentation
Dokumenter, som indeholder oplysninger om konkrete eksempler fx oplysninger fra hjemmeplejen, hospital mv.
 
 
Side 4 af 11
Uforsvarligt ikke at sørge for flytning – Servicelovens § 129, stk. 1, nr. 5
Kommunens redegørelse for, at denne betingelse er opfyldt, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 1 Beskrivelse af, hvorfor kommunen vurderer, at det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning
Vedlagt dokumentation
Typisk den samme dokumentation, som er vedlagt som dokumentation for de øvrige betingelser i § 129, stk. 1
 
 
Side 5 af 11
Betydelig og varig nedsat funktionsevne – Servicelovens § 124a
Kommunens redegørelse for den faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 2 Beskrivelse af personens psykiske tilstand og graden heraf med henvisning til den faglige dokumentation
Vedlagt dokumentation
Fx kopi af speciallægeerklæringer, statusattester, journalnotater fra hospitalsregi, pædagogiske beskrivelser, plejejournaler mv.
 
Side 6 af 11
Den hjælp, der har været iværksat eller har været tilbudt før indstillingen
Kommunens redegørelse for den tilbudte hjælp, jf. servicelovens § 131, stk. 2, nr. 3 Beskrivelse af den hjælp kommunen har tilbudt eller kan tilbyde personen i eget hjem
Vedlagt dokumentation
Dokumenter, der beskriver den tilbudte hjælp fx handleplan, plejejournaler mv.
 
 
Side 7 af 11
Det særlige botilbud og den fremtidige hjælp
Kommunens redegørelse for det valgte særlige botilbud og indholdet af hjælp, der her kan stilles til rådighed, jf. Servicelovens § 131, stk. 2, nr. 4
Beskrivelse af det valgte botilbud i forhold til målgruppe, indretning og lovgrundlag samt beskrivelse af omfanget og arten af den hjælp, der kan ydes i botilbuddet
Konkret adresse på den tilbudte bolig
(Inkl. nr. på lejlighed/værelse)
 
 
Er botilbuddet registreret på Tilbudsportalen eller Plejehjemsoversigten?
Det pågældende botilbud skal være registreret på Tilbudsportalen eller Plejehjemsoversigten, for at en indstilling om flytning uden samtykke skal kunne godkendes
 
Side 8 af 11
Personens bemærkninger til flytningen
Partens egne bemærkninger, jf. Servicelovens § 131, stk. 2, nr. 5
Beskrivelse af hvad personen selv har bemærket i forhold til optagelse i det særlige botilbud
Kommunens vurdering af personens evne til at give et informeret samtykke/om personen protesterer mod flytningen
En redegørelse for, hvorfor kommunen vurderer, at personen ikke kan give et informeret samtykke og/eller hvorfor kommunen vurderer, at pågældende protesterer mod flytningen
Vedlagt dokumentation
Typisk et notat over den samtale, som kommunens sagsbehandler har haft med personen omkring flytningen, men det kan også være oplysninger fra fx plejepersonale om vedkommendes holdning til flytningen
Side 9 af 11
Advokatens bemærkninger til flytningen
Advokatens bemærkninger, jf. Servicelovens § 131, stk. 2, nr. 5 (sidestilles med partens bemærkninger)
Kort beskrivelse af advokatens bemærkninger til flytningen
Kommunens kommentar til advokatens bemærkninger
Hvis advokaten ikke er enig i kommunens vurdering af, at betingelserne for optagelse i det særlige botilbud er opfyldt, er det særlig relevant, at kommunen tager stilling til de forhold, som advokaten er uenig i
Vedlagt dokumentation
Kopi af advokatens bemærkninger
Side 10 af 11
De pårørendes bemærkninger til flytningen
De pårørendes bemærkninger, jf. Servicelovens § 131, stk. 2, nr. 5
Beskrivelse af de pårørendes bemærkninger til optagelse af personen i det særlige botilbud
Vedlagt dokumentation
Fx notat over samtale med de pårørende eller skriftlige indlæg fra de pårørende
Værgens bemærkninger til flytningen
Den eventuelle værges bemærkninger, jf. Servicelovens § 131, stk. 2, nr. 5
Beskrivelse af værgens bemærkninger til optagelse af personen i det særlige botilbud, hvis der er beskikket en værge på tidspunktet for indstillingen
Vedlagt dokumentation
Fx notat over samtale med værgen eller skriftlige indlæg fra værgen
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