Helsingør Kommune
Center for Børn, Unge og familier
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Vedr. Isabella Thomsen
Anne Birgitte Thomsen har rettet henvendelse til undertegnede i anledning af
Helsingør Kommunes beslutning af 26. oktober 2011 om anbringelse af min
klients barn, Isabella Thomsen udenfor hjemmet. Sagen har været ind-bragt for
Ankestyrelsen, som har stadfæstet Helsingør Kommunes afgørelse til trods for, at
min klient for Ankestyrelsen, frivilligt accepterede en anbringelse.

NAKSKOV
Søndergade 22, 1.
DK 4900 Nakskov
Tlf.
Fax

46 14 59 00
54 92 16 15

www.advodan.dk
19. februar
Dato
2013
Sag nr. 82614-19
Advokat Anders Brøndtved
Dir. tlf. 46 14 59 25
anbr@advodan.dk
Sekretær
Karina Holst Jørgensen
Dir. tlf. 46 14 59 22
kahj@advodan.dk

Jeg har fået oplyst, at Isabella Thomsen er anbragt i uuddannet plejefamilie i
Nexø på Bornholm, uden nærmere begrundelse fra kommunes side, for valg af
plejefamilie. Plejefamilien er efter min klients opfattelse på ingen måde velvalgt.
Herudover har jeg fået oplyst, at min klient ser Isabella en gang månedligt i
lokaler i Toldbodgade, jævnfør afgørelse fra det sociale nævn, som gav min klient
medhold i, at samvær skulle foregå udenfor Helsingør Kommunes lokaler i
Antoniehus. Herudover har jeg fået oplyst, at der er samvær med
bedsteforældrene en gang månedligt, 14 dage efter samvær med min klient fra
fredag til søndag. Uagtet nævnsbeslutningen som lyder på samvær en gang
månedligt med bedsteforældrene sendes Isabella på ferier samt mær-kedage
med bedsteforældrene uanset at dette er mod min klients vilje og i strid med det
sociale nævns afgørelse.
Helsingør Kommune har endvidere, med bistand fra fogedretten fået udle-veret
Isabellas pas, så hun kunne rejse til Malaga med bedsteforældrene. Dette på
trods af min klients modstand herimod, hvilket min klients overfor Helsingør
Kommune skriftligt tilkendegav skyldtes, at hun afventede beslut-ning fra Det
Sociale Nævn vedr. samvær.
Kommunen har overfor min klient anvendt en truende tone, med henblik på, at få
udleveret Isabellas pas, og man har blandt andet truet med såvel poli-tianmeldelse og
fogedret, sidstnævnte ved Familiechef Lasse Binderup.
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Min klient ønsker straks, at Isabellas pas leveres tilbage. Dette ønske bedes straks efterfulgt.
Min klient har over for Helsingør Kommune udtrykt klart ønske om, at Norddjurs Kommune
fremadrettet skal være handlekommune i Isabellas sag og har til støtte herfor gjort gælden-de, at
Helsingør Kommune intet personligt kendskab har til min klient og dennes barn ved anbringelsen, idet
min klient kun kortvarigt har boet i kommunen.
Min klient har efterfølgende fået permanent ophold i Norddjurs Kommune, som har et indgå-ende
samarbejde og kendskab til min klient og dennes sag herunder ligeledes Isabellas sag. Det bemærkes i den
anledning, at Norddjurs Kommune er villige til at overtage handleforpligtelsen for Isabella. Der er fremsendt
lægeerklæring fra overlæge Tove Laursen i Rønde, hvor min klient modtager traumebehandling for bl.a.
overgreb i familien samt i Nordsjællandske Kommuner, som familien har påvirket voldsomt. Denne ignoreres
af forvaltningen og en støt-teerklæring af kontaktperson, Psykoterapeut Gunvor Smidth, som er ansat i
Norddjurs Kommune. Begge anbefaler overdragelse af handlepligten. Begge Ignoreres.

Ved en gennemgang af min klients sag vil man kunne konstatere, at min klients opvækst har båret
præg af særdeles dominerende forældre, som bl.a. har forsøgt at umyndiggøre min klient, forsøgt at
kontrollere min klients og Isabellas liv i en sådan grad, at det gør det svært for min klient at være stærk
i rollen som mor. Jeg bemærker, at dette bl.a. er skrevet af Børne- og Fritidsforvaltningen i Kgs. Lyngby
så tidligt som i 2006. Dette er ydermere beskrevet af de svenske myndigheder, hvilket bl.a. dannede
grundlag for en anbringelse mens min klient gennemgik traumeterapi. På trods heraf vælger Helsingør
Kommune til stadighed at etablere samvær mellem Isabella og min klients forældre, på trods af min
klients ønske om, at samvær begrænses mest muligt, og udredninger fra svenske myndigheder det
netop beskriver problemet.
Min klient har endvidere udtalt sig for Norddjurs Kommune, hvori det anbefales, at handle-kommune
rykkes til Norddjurs Kommune, idet dette vil være mest gavnligt for min klient og dermed Isabella, da
sagen trænger til ”friske øjne uden for Nordsjælland. Jeg finder endvidere, at ændring af
handlekommune til Norddjurs Kommune vil være bedst egnet til at skabe kontinuitet for Isabella, idet
Norddjurs Kommune vil kunne finde et opholdssted med personale, der er uddannet til at varetage
Isabellas tarv, hvilket på ingen måde er til fældet i nuværende plejefamilie. Tværtimod har nuværende
plejefamilie optrådt meget groft og truende over for min klient, som i øvrigt ingen kontakt har med
plejefamilien på Bornholm.
Et eventuelt nyt opholdssted vil blive tættere på min klient samt skabe kontinuitet i samværene mellem
min klient og dennes datter. Norddjurs Kommune vil i samarbejde med min klient placere Isabella på et
professionelt opholdssted, hvilket udredning foretaget af Psykolog Finn Westh i øvrigt anbefaler. Det vil
herved undgås, at min klients datter i tide og utide skal flyve til Hørsholm, hvor bedsteforældrene bor,
og blot for 14 dage efter atter skal flyve til Kastrup for at have samvær med min klient i lokalerne
Toldbodgade i to timer.
Endvidere finder jeg, at Helsingør Kommune klart har vist, at man ikke agter at samarbejde med min
klient omkring dennes barn, henset til man senest har meddelt min klient alene at kontakte kommunen
en gang månedligt skriftligt for besvarelse af dennes spørgsmål, at man ignorerer henvendelser fra Det
Sociale Nævn og ikke har samarbejdet med min klient omkring opholdssted/ plejefamilie.
Min klient har vist overordentlig meget velvilje og bl.a. hævet sag mod Ankestyrelsen og dermed
accepteret anbringelse af . Derimod accepterer hverken jeg eller min klient, at kommune ikke vil
samarbejde omkring anbringelsen. Det er uacceptabelt, at man ignorerer min klients anmodning om
mindst muligt samvær mellem Isabella og bedsteforældrene, at man i
i øvrigt på ingen måde samarbejder med min klient omkring belysning af sagen omkring, hvad der
måtte være bedst for min klients barn.
Jeg beder Dem om snarest efter modtagelse af nærværende brev, at fremsendes Deres bemærkninger

til skift af handlekommune, herunder hvorledes Helsingør Kommune finder, at Helsingør Kommune er
bedst egnet til at skabe kontinuitet henset til forløbet efter anbringelse, og det meget ringe kendskab
man har til min klient og dennes barn.
Herudover udbeder jeg mig Deres bemærkninger til det i øvrigt i nærværende brev anførte.
Måtte jeg høre fra Dem.
Med venlig hilsen
Anders Brøndtved

