
 
IN9 - Indberetning om trusler, seksuelle krænkelser, vold, 

hærværk, selvskade, magtanvendelse, chikane m.v.  

Hvornår er det relevant at udfylde skemaet? 

Dette skema skal anvendes til at indberette følgende hændelser på eller i tilknytning til indkvarteringssteder 

for asylansøgere m.fl.: 

 Trusler mod personalet eller mod anden beboer/beboere (tilkendegivelse af, at man vil skade 

eller straffe nogen)* 

 Vold mod personale eller anden beboer/beboere (handling eller adfærd, som indebærer brug af 

fysisk magt beregnet på at beskadige eller såre nogen)* 

 Seksuelle krænkelser (fx blottelse, beføling, voldtægt og andre former for seksuelle overgreb) 

 Hærværk (forsætlig ødelæggelse eller beskadigelse af én eller flere genstande) 

 Selvskadende adfærd (når man lemlæster eller påfører sig selv alvorlige smerter, fx cutting. 

Trusler om selvskade skal ikke indberettes) 

 Anden kriminalitet (fx tyveri) 

 Chikane (fx systematisk mobning eller forfølgelse på baggrund af race, religion, køn, seksuel 

orientering, kønsidentitet m.v.) 

NB: Kriminelle handlinger, fx overtrædelse af straffeloven eller udlændingeloven, skal straks anmeldes til 

politiet. 

 

Hvis en handling er motiveret af ekstremisme, indberettes dette som mistanke om radikalisering. Mistanke 

om radikalisering skal indberettes til Udlændingestyrelsen på særskilt indberetningsskema (IN8). 

Hvordan udfyldes skemaet? 

Det er vigtigt, at der bliver taget stilling til samtlige spørgsmål under skemaets 10 punkter. 

Såfremt et eller flere punkter ikke er relevante i forbindelse med den konkrete indberetning, skal dette 

fremgå, fx ved angivelse af ”X” i ”nej-boksen”. 

 

Under punkt 10 bedes I oplyse navn på den person, der har udfyldt/indsendt skemaet. 

Kontaktoplysningerne vil kun blive anvendt i de tilfælde, hvor Udlændingestyrelsen har brug for yderligere 

oplysninger.  

 

Der skal ikke indsendes yderligere dokumentation for det forhold der indberettes, med mindre 

Udlændingestyrelsen efterfølgende beder om dette. 

 

*Ved trusler eller vold over for personale eller andre beboere, skal bilag 1 til skemaet også udfyldes. 

  

Skemaet skal sendes i udfyldt stand til  Udlændingestyrelsens indberetningspostkasse på mailadressen 
indberetninger@us.dk i overensstemmelse med indkvarteringsoperatørens interne retningslinjer. 

 

  

mailto:indberetninger@us.dk


 

- IN9 - 

1. Hvem indberettes? 

 Beboer: (En indberetning pr. beboer) 

 
Navn:       

Nationalitet:       

Køn:       

 Ukendt, person(er) udefra 

 Kendt, person(er) udefra (angiv hvem):       

 

 

 
PersonID:        

Indkvarteringssted:       

2. Hvad indberettes (hændelse)? 

Der må gerne sættes flere x’er 

  Trusler mod personalet 

  Trusler mod eller mellem beboere 

  Vold mod personale 

  Vold mod eller mellem beboere  

  Seksuelle krænkelser 

  Hærværk  

  Alvorlig selvskadende adfærd 

  Anden kriminalitet 

  Chikane 

 

 Beskriv hændelsen kort:       

NB! Ved kryds i chikane: På hvilken baggrund er 
chikanen udøvet? 
 

 Race/etnicitet  

 Religion 

 Køn  

 Nationalitet 

 Seksuel orientering/kønsidentitet 

 Tilhørsforhold til en særlig social gruppe  

 Politiske anskuelser  

 Andet 

3. Magtanvendelse 

Har personalet i forbindelse med hændelsen grebet 
fysisk ind over for beboere eller andre personer, 
som opholdt sig på indkvarteringsstedet? 

  JA    NEJ 

 

 

 
Hvis ja, beskriv her (hvis det drejer sig om 
magtanvendelsen mod en uledsaget mindreårig 
udfyld og indsend i stedet indberetningsskema IN10 
om magtanvendelse): 

      

 

4. Hvornår fandt hændelsen sted (dato)?       



 

5. Hvor er hændelsen foregået?  

 På indkvarteringssted:       
 

 Andet:       

Er hændelsen observeret/konstateret af personale? 

  JA    NEJ 

Navn:       

Evt. stillingsbetegnelse:       

  Nej, centret er gjort bekendt med hændelsen fra 
andre: 

 Venner/bekendte til den/de involverede part(er)  

 Beboere på centret 

 Andre (beskriv hvem):       

 

6. Er forholdet anmeldt/indberettet til andre? 

  Forholdet er anmeldt til politiet 

Anmeldelsesdato:                                                                               

Politikreds:       
 

  Forholdet er indberettet til andre myndigheder  
(fx kommunen el.lign.) 

 

  Nej, forholdet er ikke anmeldt til politiet 

Hvorfor ikke?       

 

 
Til hvem?       

Indberetningsdato:       

7. Er den indberettede orienteret om indberetningen og indholdet heraf? 

  Ja 

Dato:                                                                               

Den indberettedes evt. bemærkninger til 
indberetningen:       

  NEJ 

Hvorfor ikke?       

8. Har I fulgt op på hændelsen på anden måde? 

  JA 

Hvordan?       

 
 

  NEJ 

Hvorfor ikke?       

9. Hvorfor er dette skema indsendt til Udlændingestyrelsen? 
 

  Til orientering  

  Med henblik på flytning til andet center 

  Med henblik på nedsættelse eller fratagelse af kontante ydelser (udfyld også bilag 1) 



  Andet, uddyb:       

10. Kontaktperson hos indkvarteringsoperatøren 
 

Navn:        Stillingsbetegnelse:        Dato:          

 

  



 

  

 
Bilag 1 – Orientering til Udlændingestyrelsen vedrørende 

nedsættelse eller fratagelse af kontante ydelser 

Hvornår er det relevant at udfylde bilaget? 

Dette bilag anvendes til at orientere Udlændingestyrelsen om, at en beboer har begået en af nedenstående 

handlinger, som kan have betydning for udbetalingen af kontante ydelser: 

 Fremsat trusler overfor personalet eller anden beboer/beboere (Tilkendegivelse af at ville skade 

eller straffe nogen) 

 Udøvet vold mod personale eller anden beboer/beboere (Handling eller adfærd, som indebærer 

brug af fysisk magt beregnet på at beskadige eller såre nogen) 

Hvordan udfyldes bilaget? 

Det er vigtigt, at der bliver taget stilling til samtlige spørgsmål under bilagets 2 punkter. 

Såfremt et eller flere punkter ikke er relevante i forbindelse med den konkrete orientering, skal dette fremgå, 

fx ved angivelse af ”X” i ”nej-boksen”.  

 

For at Udlændingestyrelsen kan træffe afgørelse om nedsættelse eller fratagelse af kontante ydelser, skal 

udlændingen være partshørt, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1. Det skal således fremgå af orienteringen, om 

der er sket partshøring, og om den pågældende er gjort bekendt med, at handlingerne kan have betydning 

for den pågældendes udbetaling af kontante ydelser. Det skal ligeledes fremgå af orienteringen, om den 

pågældende har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger hertil. Eventuelle bemærkninger 

anføres i bilagets punkt 2. 

 

Der skal ikke indsendes yderligere dokumentation, med mindre Udlændingestyrelsen efterfølgende beder 

om dette. 

 



 

 

 
1. Er beboeren gjort bekendt med muligheden for træk i ydelser?  

 
  JA 

Dato:                                                                               

  NEJ Hvorfor ikke?       

 
2. Beboerens kommentarer/indsigelser til muligheden for at få nedsat eller frataget sine 

kontante ydelser (Partshøring): 

 Beboeren mødte ikke til møde om partshøring som indkaldt.  

 

      


