
DOM 

afsagt den 18. december 2018 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne 

)) i ankesag 

V.L. B-1390-17 

Mariagerf ord Kommune 

(advokat Birgitte Pedersen) 

mod 

Aabenraa Kommune 

(advokat ) 

Retten i Sønderborg har den 2. oktober 2017 afsagt dom i I. instans (rettens nr. _ 

Påstande 

For landsretten har appellanten, Mariagerfjord Kommune, gentaget sin påstand om, at ind-

stævnte, Aabenraa Kommune, skal anerkende, at Aabenraa Kommune ikke har ret til mel-

lemkommunal refusion. 

Aabenraa Kommune har påstået dommen stadfæstet, men således, at belastningspåstanden 

ændres til, at Mariagerfjord Kommune til Aabenraa Kommune for perioden juli 2015 til og 

med 31. juli 2018 skal betale 3.206.141,02 kr. med tillæg af procesrente af 657.783,07 kr. 

fra den I. april 2016 til den 11. april 2016, af 726.753,79 kr. fra den 12. april 2016 til den 

17. maj 2016, af 791.675,93 kr. fra den 18. maj 2016 til den 13. juni 2016, af 861.457,65 

kr. fra den 14. juni 2016 til den 24. juni 2016, af 929.927,94 kr. fra den 25. juni 2016 til 

den 12. august 2016, af 996.502,80 kr. fra den 13. august 2016 til den 16. september 2016, 

af 1.063.077,66 kr. fra den 17. september 2016 til den 13. oktober 2016, af 1.257.102,31 

kr. fra den 14. oktober 2016 til den 11 . november 2016, af 1.294.599,17 kr. fra den 12. 
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november 2016 til den 9. december 2016, af 1.330.846,74 kr. fra den 10. december 2016 til 

den 21. december 2016, af 1.429.983,60 fra den 22. december 2016 til den 6. januar 2017, 

af 1.522.215,42 kr. fra den 7. januar 2017 til den 9. januar 2017, af 1.630.595,56 fra den 

10. januar 2017 til den 20. februar 2017, af 1.713.937,16 kr. fra den 21. februar 2017 til 

den 23. marts 2017, af 1.801.248,48 kr. fra den 24. marts 2017 til den 21. april 2017, af 

1.894.654,08 kr. fra den 22. april 2017 til den 24. maj 2017, af 1.975.964,25 kr. fra den 25. 

maj 2017 til den 21. juni 2017, af 2.062.659,85 kr. fra den 22. juni 2017 til den 4. juli 

2017, af 2.143.970,02 kr. fra den 5. juli 2017 til den 25. august 2017, af 2.207.125,97 kr. 

fra den 26. august 2017 til den 25. september 2017, af 2.286.868,62 kr. fra den 26. septem-

ber 2017 til den 24. oktober 2017, af 2.365.414,34 kr. fra den 25. oktober 2017 til den 24. 

november 2017, af 2.447.660,49 kr. fra den 25. november 2017 til den 22. december 2017, 

af 2.529.139,21 kr. fra den 23. december 2017 til den 5. januar 2018, af 2.611.929,36 kr. 

fra den 6. januar 2018 til den 23. januar 2018, af 2.628.792,96 fra den 24. januar 2018 til 

den 26. februar 2018, af 2.712.707,68 kr. fra den 27.februar 2018 til den 26. marts 2018, af 

2.790.337,46 kr. fra den 27. marts 2018 til den 24. april 2018, af 2.874.252,12 kr. fra den 

25. april 2018 til den I. juni 2018, af 2.956.097,56 kr. fra den 2. juni 2018 til den 27. juni 

2018, af 3.040.145,14 kr. fra den 28. juni 2018 til den 20. juli 2018, af 3.122.093,44 kr. fra 

den 21. juli 2018 til den 28. august 2018, af 3.206.141,02 kr. fra den 29. august 2018, til 

betaling sker. 

Supplerende sagsfremstilling 

Mariagerfjord Kommune har for landsretten bl.a. fremlagt et notat om besøg hos - 

i perioden fra den 30. april 2015 til den 8. juni 2015, brev af 4. 

oktober 2017 fra specialist i klinisk m en forældreevneunder-

 

søgelse af kommunale akter fra Aabenraa Kommune 

om anbringelsesgrundlaget for psykolo-

 

gisk undersøgelse den 7. j anuar 2016. 

Forklaringer 

har-  afgi-

 

vet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af - 
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ar supplerende forklaret, at den forældrekompetenceundersøgelse, der 

blev lavet for , inden de fik børn, ikke var fuldstændig, idet der manglede 

observationer af i forældrerollen. Det var derfor, kommunen valgte at 

give ~ tilbuddet om ophold på Sabroegården. ~ var på Sabroegården i 3 måne-

der, hvilket gav et helt andet grundlag for observationer af ~ som mor end sædvanlige 

observationer i forbindelse med en forældrekompetenceundersøgelse, hvor man typisk ob-

serverer 3 gange å 3 timer. Konklusionen på forældrekompetenceundersøgelsen inden op-

 

holdet på Sabroegården var ikke god for hverken . Der var derimod po-

 

sitive tegn i de observationer, der blev foretaget på Sabroegården. Hun er ikke enig i Anke-

styrelsens gengivelse af resultatet fra Sabroegården. Det er hendes opfattelse, at det var et 

godt forløb for -, der viste, at - kunne det hun skulle. _ var der kun spora-

disk, da han stadig afsonede. 

Da ~ blev løsladt i oktober 2014, var der meget kontakt til familien, og kommunen 

bad familiekonsulenterne om at afdække samlede forældreevne. Famili-

 

en havde været gennem en god udvikling siden opholdet på Sabroegården, og det blev der-

for aftalt, at familien ikke skulle i familiehus, men modtage støtte i hjemmet. 

Da de modtog diagnosen på _, blev de overraskede. De havde ikke set noget hos 

der indikerede de samme ting, som diagnosen beskrev. De søgte derfor vejledning i 

forhold til ~ hos , der er ekspert i forhold til personer med sådanne 

diagnoser. De var usikre på, om de tiltag, de havde igangsat, også på sigt var tilstrækkelige. 

Der var på daværende tidspunkt ikke ændringer i det gode forløb med , og 

der var ikke grundlag for anbringelse. Der var ikke misbrug eller svigt, og en diagnose 

kunne ikke tilsidesætte de faktiske observationer, som familiekonsulenterne havde gjort, og 

give grundlag for anbringelse. Hverken eller VISO, som de også kontakte-

 

de, bragte spørgsmålet om anbringelse på banen. 

Der var et godt samarbejde mellem familiekonsulenterne og 

ej til forskellige forslag, men konsulenterne var gode til at overtale dem 

til alligevel at prøve. Der blev opbygget tillid, og oplevede, at de vejled-

 

ninger og råd, de fik, faktisk virkede. ~ udviklede sig godt og alderssvarende. Den 

psykologiske undersøgelse fra januar 2016 viser også, at _ var udviklet alderssvarende 
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med undtagelse af sprog og motorik. Under hele forløbet havde hun udviklet sig, som hun 

skulle. Der var tilknytning mellem . Havde der ikke været det, ville 

have udviklet skader eller personlighedsforstyrrelser, hvilket den psykologiske undersøgel-

 

se netop afkræfter. 

Der var episoder, -slog hovedet ind i væggen, men det er dog en reaktion, som 

andre børn også kan udvise i frustration over ikke at kunne udtrykke sig sprogligt.-

-fik råd om, hvordan de skulle håndtere dette, og problemet forsvandt. Vuggestu-

ens oplysninger om, -også i november 2014 reagerede ved at smide sig på gulvet, 

gav ikke anledning til bekymring i kommunen, idet denne reaktion kan genopstå, når der er 

forandringer omkring barnet eksempelvis, når der komme en ny søster eller bror. Hvis 

vuggestuen havde vurderet, at ~ adfærd var bekymrende, ville vuggestuen have lavet 

en underretning på baggrund af denne adfærd. Hun er ikke enig i Ankestyrelsen udlægning 

af ~ adfærd. Der er både fra sundhedsplejerske og fra vuggestuen positive beskrivel-

ser af 

Selvom de bruger Sverigesmodellen i Mariagerfjord Kommune, har de også sager med 

anbringelser af børn. Når en familie modtager støtte efter Sverigesmodellen, vurderes det 

løbende, om der er et tvangsfjernelsesgrundlag. For skete dette en gang 

om måneden eller måske oftere. Både avde forældreevner, som kunne 

udvikles, selvom de ikke havde de bedste forudsætninger. Normalt vurderes en familie 

hver 3. måned eller måske hver 6. måneder. I de sager, der er under IKA (Intensivt Kompe 

tence Arbejde), foretages vurderingen en gang om måneden eller hver 14. dag. Hun var 

leder af afdelingen i den pågældende periode og deltog i møderne hver måned, og hvis der 

kom noget nyt. Det var en kompliceret sag, og kommunen ydede en massiv indsats. Det er 

rigtigt, at der i kommunens katalog over forskellige indsatser på børn- og familieområdet 

står, at en intensiv indsats i IKA-teamet kan være et alternativ til anbringelse, og at der i 

løbet af 6 måneder skal kunne opnås den nødvendige forbedring af forældreevnen, så bar-

net kan forblive i hjemmet med lettere støtte. De 6 måneder er ikke en fast grænse, men 

hvis indsatsen ikke hjælper, skal man ændre indsatsen. 

Da ~ blev født, blev det besluttet at lave massiv indsats i hjemmet hos S~ 

i stedet for et ophold på familiecenteret. Det kan være en fordel at se familien 

hjemme i hverdagssituationer frem for i et familiehus. Oplysningerne om _ diagnose 
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var også en del af grunden til, at de øgede indsatsen. Det var en sikkerhedsforanstaltning i 

forhold til diagnosen, fordi der ikke var overensstemmelse mellem diagnosen og det, de 

observerede. 

- var primær omsorgsperson for børnene. De var i gang med at lave en forældrekom-

 

petenceundersøgelse af både an, da familien flyttede. Som en del af dette var 

det planen at observere _, efter han blev løsladt. Det var en løbende vurdering, som de 

foretog. De rettede for eksempel henvendelse til kriminalforsorgen for at få deres vurde-

ring af diagnosens betydning for _ i hans rolle som far. Disse observationer skete fra 

oktober 2014. Der kom hele tiden statusrapporter, der viste, at det faktisk gik godt, og at 

-var i god udvikling. ~ blev guidet i sin rolle som far, men ~ var forsat ikke 

den primære omsorgsperson. 

ar supplerende forklaret, at når hun fik en IKA-sag eller -familie, var hun 

på behandlermøderne med til at vurdere, om familien var det rigtig sted. Hun fik sagen 

med i april 2015. I forbindelse med - diagnose, havde hun møder 

med --fra kriminalforsorgen. Hun var ikke bekymret for - forældreevne 

eller bange for ham. Hun havde ikke set ham voldelig. Hun var opmærksom på, om der var 

alkohol i hjemmet, og det var der ikke. Hun tog også kontakt til VISG, men nåede kun at få 

besked om, at de gerne vil tage sagen og havde fundet en medarbejder på rådgivercenteret i 

Århus, der ville hjælpe. Det skulle starte efter sommerferien. De oplysninger, de fik fra 

retspsykiatrien, gjorde ikke, at de mente, at de foranstaltningerne, der var iværksat, var for 

dårlige. Hun ved ikke, hvornår kommunen blev klar over, at ~ havde en diagnose. 

lev kontaktet for at lave en forældrekompetenceundersøgelse. Han lavede 

også en generel vejledning til dem om, hvordan man skulle behandle personer med en di-

 

agnose som den, ~ havde. havde ikke mødt ~. Hun kan ikke hu-

 

ske, hvornår de fik den generelle vejledning, men det var før juni 2015. Da hun fik vejled-

ningen, syntes hun, at den var voldsom. Hun mente ikke, at den passede på den ~, 
som de mødte, når de var på besøg hos . Der var ikke andre, som arbejde-

 

de med ~ der havde bekymringer, som svarede til diagnosen eller vejledningen. De 

sendte akterne til , så han kunne lave en forældrekompetenceundersøgelse. 

Da skulle besøge første gang, var de flyttet. Hun havde 

orienteret om mødet med . Det er muligt, at hun har sendt 
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en SMS med tidspunktet for mødet. _ ønskede først ikke yderligere undersø-
gelser af en psykolog, men senere ringede han og sagde, at han var indstillet på at deltage. 
Hun ved ikke, om der er en sammenhæng mellem mødet med og familiens 
flytning. avde i længere tid talt om, at de ville flytte tilbage. —ville 
kunne få arbejde på sin gamle arbejdsplads. Det var dog hendes vurdering, at der ikke var 
besluttet noget om en flytning, og hun fortsatte derfor de forskellige tiltag. 

I forbindelse med underretningen til Aabenraa Kommune tilbød de et overleveringsmøde. 
Hun talte med i telefonen. M talte ikke om, at der var stor bekymring for 
familien i Aabenraa Kommune. 

ar supplerende forklaret, at hun ikke længere er ansat ved Mariagerfjord 
Kommune. Hun arbejder nu som pædagog på en døgninstitution i regionen. Hun arbejdede 
med i en længere periode som familiekonsulent. Det var familiekonsulen-

 

ternes opgave at understøtte børnenes trivsel ved at understøtte forældrene. De skulle sam-
tidig afdække — forældeevne. Det skete ved at observere og vejlede. Hun skulle sær-
ligt observere ~ og hans måde at være sammen med ~, herunder vurdere, om 

kunne flyttes. Den forældrekompetenceundersøgelse, der var lavet forud for — 
fødsel, var ikke dækkende. Dels var der ikke observationer mellem forældrene og barnet, 
dels har den ikke den udvikling med, der skete efterfølgende. 

havde ofte en stille modstand. Det vil sige, at hun havde brug for først at sige nej til 
det, som de tilbød eller sagde. Derefter kunne hun tage imod det. Det var ikke et problem 
for samarbejdet. Det er almindeligt, at mennesker har forbehold — særligt systembørn. 
M var alderssvarende udviklet, hvilket også fremgår af udtalelserne fra vuggestuen. Hun 
så løbende udtalelserne fra vuggestuen, og der var et godt samarbejde med vuggestuen. De 
talte med m udtalelserne, som stadig indeholdt en bekymring om — 
reaktion med at smide sig på gulvet. Det var også en reaktion, som de så i hjemmet. De 
vejledte om, hvad de skulle gøre for at hjælpe ~ i de situationer, og 
det hjalp. I forhold til vuggestuens brev fra november 2014 om ~s adfærd, kan denne 
meget vel skyldes, at ~ ikke havde meget sprog og derfor havde svært ved at udtrykke 
sig. Derfor blev hun frustreret. Det var ikke noget, som de var meget bekymrede for. Beg-
ge forældre evnede at aflede ~, så hun ikke reagerede så voldsomt derhjemme. 
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Hun har hørt, at ~ engang tog fat i -arme og så på hende med et intenst blik. 

Der var aldrig vold. Den kollega, der så, at _ tog fat i _, korrigerede _. Hun 

oplevede ikke noget, som var farligt. Der var ikke alkohol i hjemmet. ~ kunne hæve 

stemmen, men han kunne tales ned igen. De havde et godt samarbejde med ham. Familien 

profiterede af indsatsen, og _ udviklede sig fuldstændigt alderssvarende. Episoderne, 

hvor hun reagerede selvskadende, var udtryk for, at hun var frustreret. Den psykologiske 

undersøgelse frajanuar 2016 viser også, at ~ har udviklet sig helt normalt. 

Hvis hun ikke havde kendt _, da hun læste diagnosen, var det muligt, at den ville give 

hende anledning til at overveje anbringelse, men hun kendte ~ som lydhør og modta-

gelig for råd og vejledning. Derfor fik diagnosen hende ikke til at overveje anbringelse, og 

den gav ikke anledning stor bekymring for børnene. 

Indsatsen i familien blev sat op i forbindelse med, at ~ blev løsladt og igen, da de fik 

rapporten fra Kriminalforsorgen, og - blev født. Derimellem blev indsatsen hos fa-

milien nedtrappet. De sidste uger, inden familien flyttede, var de der dagligt. Den øgede 

indsats skyldtes også underretningen fra vuggestuen. ~ og ~ havde hele tiden talt 

om, at de ville flytte til Sønderjylland. Flytningen gik dog meget hurtigt. De havde tidlige-

re snakket om, at de ville flytte omkring august. Den 10. juli 2015, som var en mandag, var 

der ikke tale om, at de skulle flytte, men om onsdagen sagde ~, at han gerne ville ha-

ve, at de kom og sagde farvel. Da de kom for at sige farvel, var M der. 

ar supplerende forklaret, at hun var ansat i forebyggelsesteamet i 

Aabenraa Kommune den 16. juni 2015, da der kom en underretning fra Mariagerfjord 

Kommune. Det blev klart, at det var en tung sag. De arbejdede på at sætte de samme foran-

staltninger op for familien, som Mariagerfjord Kommune havde haft. De overvejede med 

det samme, om der var grundlag for tvangsanbringelse. Overvejelserne om tvangsanbrin-

gelse byggede de på psykologundersøgelserne, forældrekompetenceundersøgelserne, den 

børnesaglige undersøgelse og diagnosen på ar beskrevet i diagnosen 

var det bekymrende, at han skulle tage ansvar for to børn. Diagnosen var derfor en væsent-

 

lig del af grundlaget. Der var bestemt grundlag for at antage, at ikke ville 

kunne varetage deres forældreansvar. De startede med den samme støtte, som fraflytnings-

kommunen havde givet, for dermed at få observationer af familien fra deres egne medar-

bejdere. Der var aftalt foreløbig 12 dage med støtte, inden der skulle være en opfølgnings-

 



ZZ 

aftale. Der var konsulenter på alle ugens 7 dage. De var to konsulenter sammen til stede, 

der blev anvendt i alt 7 forskellige konsulenter. Allerede efter den første korte periode kom 

en rapport fra de 7 familiekonsulenter, der viste, at der var grundlag for at anbringe børne-

ne — enten frivilligt eller som en tvangsfjernelse. 

Den børnefaglige undersøgelse, der herefter blev udarbejdet, støttede, at der skulle ske 

tvangsfjernelse. Hun drøftede sagen med sin kollega 

har forklaret, at hun har været ansat i Aabenraa Kommune siden 2001. 

Hun er socialrådgiver og har siden 2007 været konsulent på tvangsanbringelsessager, hvil-

ket indebærer, at hun læser sagerne og giver råd og vejledning til de kollegaer, der behand-

ler dem. De har ikke længere en specialgruppe til tvangsfjernelser. Hun er en af dem, der 

har mest erfaring med tvangsfjernelsessager i Aabenraa Kommune. 

I Aabenraa Kommune arbejder de også med en Sverigesmodel — de kalder den Aabenraa-

modellen. Den har de arbejdet med siden 2015. Modellen omfatter hyppige opfølgninger 

og tidligt indgriben til forebyggelse. Der skal altid anvendes den mindst indgribende foran-

staltning og arbejdes på at nedtrappe indsatsen igen. De har forskellige indsatser med hen-

blik på at undgå anbringelser. Det er en langsigtet investering at anvende Sveriges/Aaben-

raa modellen. De anvender denne model på alle, uanset hvor lav forældreevnen måtte være. 

Hun hørte om lige efter den tværkommunale underretning. Sagsakterne 

gjorde dem yderligere bekymrede. Hun læste alle akterne og var særligt bekymret over de 

reaktioner, som ~avde, oplysningen om _ diagnose, og at der nu var yderligere 

et barn. Hun var ikke med til at fastlægge indsatsen for familien. Da de fik rapporten fra 

familiehuset om forløbet fra den 23. juni 2015 til den 4. juli 2015, var det tydeligt, at bør-

nene var truet på deres udvikling, og at trivsel ikke kunne sikres i hjemmet. Det fremgik af 

akterne fra Mariagerfjord Kommune, at familien tidligere havde været på døgninstitution, 

uden at det virkede efter hensigten. Næste skridt var derfor anbringelse. Hun var med til at 

lave indstillingen til formanden. 

Procedure 

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i 
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overensstemmelse hermed. 

Mariagerfjord Kommune har for landsretten tillige har gjort gældende, at Mariagerfjord 

Kommune inden familien flyttede havde iværksat en ny forældrekompetenceundersøgelse 

af både , og at der forelå et andet grundlag for familien 

efter flytningen til Aabenraa. 

Aabenraa Kommune har for landsretten tillige gjort gældende, at Mariagerfjord Kommune 

ikke har ydet den indsats og støtte, der var påkrævet, og bestridt, at Sverigesmodellen var 

egnet i nærværende sag. 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 6, har opholdskommunen ret til refusion, når et barn 

anbringes udenfor hjemmet og den tidligere opholdskommune var bekendt med de forhold, 

der begrunder anbringelsen, og det var åbenbart, at der måtte gribes ind. 

Som anført i Ankestyrelsens afgørelse konkluderes det i forældrekompetenceundersøgel-

 

serne af 21. maj 2013, at ikke har 

evner til at kunne fungere som forældre og omsorgspersoner for _, der blev født sam 

me dag. 

Det fremgår imidlertid af Mariagerfjord Kommunes undersøgelse af 18. juli 2013 efter 

servicelovens § 50, at har udvist stor samarbejdsvilje og evne til 

at bruge råd og vejledning. Hun udvikler sin forældreevne fint, og M1  trives. Hun vur-

deres således at have ressourcer i forhold til hendes rolle som mor. Det er dog uafklaret, 

hvorvidt hun vil kunne skabe en struktureret og forudsigelig hverdag i hjemmet i Hobro. I 

rapporten af 19. august 2013 fra Sabroegaarden anføres tilsvarende, at 

~med tiden faldt til og er modtagelig for støtte, råd og vejledning. Det vurderes, at 

hun vil profitere af fremtidig støtte i hjemmet i sin videre udvikling som mor. 

Mariagerfjord Kommune, Sundhedsplejens udtalelse af 24. september 2013 er skrevet på 

baggrund af 7 besøg hos , efter hun kom fra Sabroegaarden. Heri 

anføres, at hun tager mod vejledning og rådgivning på en god måde, og at der ses en fin 
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kontakt/tilknytning mellem . Af familiekonsulenternes status af 25. sep-

tember 2013 fremgår også, at M er i god udvikling, og at ~ langt hen ad vejen er 

modtagelig over for råd og vejledning. Tilsvarende oplysninger findes bl.a. i familiekonsu-

lenternes status af I. december 2013. 

_ startede i vuggestue i februar 2014, og i Daginstitutionen Farvervængets udtalelse af 

23. juni 2014 beskrives, at institutionen er bekymret for _ adfærd, og at man er op-

mærksomme på, hvordan M bedst hjælpes. Institutionen ser en pige i god udvikling, 

men også en familie, der har brug for støtte og vejledning i forhold til - trivsel og 

udvikling. 

blev den I. oktober 2014 løsladt fra fængsel. I status af 6. januar 

2015 anfører familiekonsulenterne, at der er sket en god udvikling i de ca. 1'/z år, hvor kon 

sulenterne er kommet i familien. ~ udvikler sig alderssvarende og er kommet godt i 

gang i vuggestuen. Den 6. februar 2015 holder Familierådgivningen et møde med tilsyns-

 

førende fra Kriminalforsorgen . Familierådgivningen har da fået brevet af 3. 

april 2014 fra Psykiatrien i Region Midtjylland med diagnosen for 

_ Diagnosen er beskrevet i Ankestyrelsens afgørelse. plyser på mø-

det, at hun ikke er uddannet til at vurdere forældreevner, men hun har aldrig haft bekym-

ringer i forhold til, hvordan ~ har håndteret ~ de gange, hun har været på besøg. 

Familierådgivningen oplyser bl.a., at man vurderer, at der er behov for at sætte støtten til 

familien op i en periode. 

På et møde den 30. marts 2015 meddeler 

at en massiv indsats i hjemmet er alternativ til anbringelse, og så-

fremt de ikke vil indgå i et samarbejde om at modtage en sådan støtte, kan kommunen væ-

re nødsaget til at forelægge sagen for Børn- og ungeudvalget med henblik på anbringelse. 

Den 25. april 2015 får og sønnen 

M. På et møde den 20. maj 2015 med vuggestuen oplyses, at ~ stadig kan reagere 

voldsomt på frustrationer, men at hun er i god udvikling og er blevet mere social. I familie-

rådgivernes status af 3. juni 2015 anføres, at der er et godt samarbejde mellem forældrene 

og konsulenterne. følger guideningen lidt forsinket. De er bevidste om, at 

de har brug for hjælp og er bedre til at tage imod nu end tidligere. 
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Specialist i klinisk psykologi plyser i brev af 4. oktober 2017, at han i juni 

2015 af Mariagerfjord Kommune var bestilt til at foretage forældreevneundersøgelser af 

Undersøgelsen skulle påbegyndes 

den 12. juni 2015, men samme dag var familien flyttet til en anden kommune. 

På det således foreliggende grundlag har Aabenraa Kommune ikke bevist, at det inden 

flytningen var åbenbart for Mariagerfjord Kommune, at der måtte gribes ind i form af en 

anbringelse af børnene. Aabenraa Kommune har følgelig ikke ret til mellemkommunal 

refusion fra Mariagerfjord Kommune, jf. retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 6. Landsretten 

tager derfor Mariagerfjord Kommunes påstand til følge. 

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Aabenraa Kommune betale 

sagsomkostninger for begge retter til Mariagerfjord Kommune med i alt 309.125 kr. Belø-

bet omfatter 8.000 kr. til retsafgift, 300.000 kr. til udgifter til advokatbistand og 1.125 kr. 

til vidneførsel. 

Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er inkl. moms, da Mariagerfjord Kom-

mune ikke er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på 

sagens økonomiske værdi og dens omfang. 

Thi kendes for ret: 

Aabenraa Kommune har ikke ret til mellemkommunal refusion. 

Aabenraa Kommune skal betale sagens omkostninger for begge retter til Mariagerfjord 

Kommune med 309.125 kr. 

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dageog forrentes efter rentelovens § 8 a. 

(kst.) 



Udskriften udstedes uden betaling. 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Vestre Landsret, 

Viborg den 18. december 2018 
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stedfortræder 
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