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Hej Peter.

Jeg er af Norddjurs Kommune ansat som støtteperson for Anne i forbindelse med Isabellas 
anbringelse jvf. §54.

Jeg kan forstå på Anne, at du er godt inde i hendes sag og åbenbart også forstår hvad det er der 
foregår på Helsingør Kommune. For mit vedkommende, må jeg sige at sagen synes temmelig 
indviklet og besværlig at gå til. Jeg forstår ikke altid de beslutninger der træffes af rådgiver og 
dennes ledelse.

Nu skal sagen i børn-og unge udvalget, og vi afventer derfor deres beslutning.
Det mest simple ville være, at lade sagen overgå til Norddjurs Kommune - det vil skabe fred for 
Anna og dermed mere ro for Isabella. Har du nogen idé om, hvorfor Helsingør Kommune finder det
så vigtigt at beholde sagen? - Jeg fatter det nemlig ikke, bortset fra Annes påstand om hævnmotiver 
fra Henrik Horster mfl., så er det svært at forstå, at de ikke vil lade en ny kommune overtage - det 
her må nødvendigvis koste mange ressourcer!

Anne vil naurligvis gerne være sammen med sin datter - og nu er seneste udmelding, at det kan hun 
kun i de samværslokaler der er stillet til rådighed. Hun får intet særligt samvær med sin datter i 
forbindelse med konfirmationen som hun heller ikke fik lov at deltage i. - Jeg finder det helt absurt, 
at man afholder en mor fra at fejre sin datter på den dag og ydermere ikke vil tillade et samvær til 
dette ene formål efterfølgende. Dvs. at Anne faktisk først blev stillet i udsigt, at hun kunne 
fremkomme med ønsker til konfirmationssamvær, men da hun så gjorde det, kom mailen om, at hun
nu skal være i de dertil bestemte lokaler - og kun der!

Jeg forstår godt at Anne er ved at køre træt i al den virak. Jeg bliver ihvertfald også overvældet af 
kompleksiteten i sagen. Håber derfor at du kan hjælpe mig med at kaste lys over hvad der foregår, 
og hvordan vi fra Annes side bedst griber sagen an nu.
Anne bruger megen - om ikke al - sin tid på at forfølge sagen og hun er i kontakt med rigtig mange 
mennesker, som alle vælger at gøre noget andet end det Anne ønsker sig. Det foranlediger 
naturligvis mig til at tænke, at der kan være nogle ubekendte faktorer for mit vedkommende. Sådan 
som jeg har fået sagen præsenteret, så ser det nemlig ud til, at ansatte i Helsingør Kommune har 
handlet med magt pga. en helt anden sag end den forelagte - nemlig fordi Anne beskylder 
forskellige for, at være i lommen på hinanden og have kontakter der stikker dybt ind i farlige loger 
og broderskab.

Lige nu véd jeg ikke hvad jeg skal tage og gribe i, idet Helsingør Kommunes rådgivere mfl. synes at
modarbejde det gode samarbejde i stedet for at forsøge at fremme et sådant. Jeg må sige at sagen er 
alt andet end klar for mig, og jeg håber, at du vil give dig tid til at hjælpe mig med at få overblik, 
jeg forstår på Anne at du har overblik og viden om præsis hvad der foregår.
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