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Uanmeldt (fokuseret) tilsynsbesøg på den
sikrede døgninstitution Grenen den 27.
marts 2019
Den 27. marts 2019 besøgte ombudsmanden den sikrede døgninstitution
Grenen. Tilsynsbesøget var uanmeldt.
Besøgsholdet bestod af områdechef Susanne Veiga, souschef Ann Thagård
Gregersen, børnesagkyndig Irene Rønn Lind og studentermedhjælper Morten Pilgaard Pedersen fra Ombudsmandens Børnekontor.

Hvad omfattede tilsynsbesøget
Årsagen til besøget var, at jeg i forlængelse af mit tilsynsbesøg den 21.-22.
marts 2017 ønskede at følge op på indretningen af og procedurerne for brug
af Grenens isolationsrum. Tilsynsbesøget var derfor fokuseret på disse forhold.
I forbindelse med besøget talte besøgsholdet med en afdelingsleder og tre
ansatte. Besøgsholdet fik fremvist alle tre isolationsrum og foretog en gennemgang af den fysiske indretning af rummene.
Under og efter tilsynsbesøget modtog besøgsholdet desuden oplysninger og
materiale til brug for belysning af fokusområdet.
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Vurdering og det videre arbejde
Tilsynsbesøget gav ikke anledning til anbefalinger.
Jeg har ikke i øvrigt fået oplysninger, der giver mig grundlag for at foretage
mig mere i forhold til institutionen og de ansvarlige myndigheder.
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Derfor afslutter jeg med dette brev min behandling af sagen om (fokuseret)
tilsynsbesøg på den sikrede døgninstitution Grenen den 27. marts 2019.

Tilsynsbesøgets grundlag
Folketingets Ombudsmand besøger regelmæssigt steder, hvor mennesker er
eller kan blive berøvet deres frihed.
Tilsynsbesøget fandt sted dels som led i Folketingets Ombudsmands almindelige tilsynsvirksomhed efter § 18 i ombudsmandsloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013), dels i henhold til den valgfri protokol til FNkonventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (jf. bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009).
Ombudsmandens arbejde i henhold til protokollen udføres i samarbejde med
Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur.
Ombudsmandens Børnekontor skal være med til at sikre og overvåge implementeringen af børns rettigheder efter FN’s børnekonvention og skal påse, at
rettigheder, der er fastsat i dansk lovgivning mv., overholdes. Børnekontoret
har derfor bl.a. til opgave at foretage tilsynsbesøg på både offentlige institutioner, hvor børn opholder sig, og på private institutioner, som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn.
Jeg lægger en kopi af dette brev på min hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kopi sendt til:
Region Midtjylland
Socialtilsyn Midt
Institut for Menneskerettigheder
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