Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i København
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø

Tilsynsbesøg på Pension Brøndbyhus

Folketingets Ombudsmand var den 3. juni 2019 på tilsynsbesøg på Pension
Brøndbyhus. Besøget var varslet.
Besøgsholdet bestod af fuldmægtig Nina Melgaard Ringsted og fuldmægtig
Hanne Nørgård fra ombudsmanden. Herudover deltog overlæge Marie Brasholt fra DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur samt seniorforsker Peter Vedel
Kessing fra Institut for Menneskerettigheder.

Vurdering og det videre arbejde
Jeg har under besøget fået oplysninger, som jeg har noteret til brug for det videre arbejde både med besøg og med henblik på andre initiativer, der kan
medvirke til at sikre, at brugere af institutioner bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.
Jeg har ikke fået oplysninger, der giver mig grundlag for at foretage mig mere
i forhold til Pension Brøndbyhus eller de ansvarlige myndigheder.
Derfor afslutter jeg med dette brev min behandling af sagen om tilsynsbesøget på Pension Brøndbyhus den 3. juni 2019.
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Jeg beder områdekontoret eller Pension Brøndbyhus om at gøre beboerne
bekendt med indholdet af dette brev.

Hvad omfattede tilsynsbesøget?
Formålet med ombudsmandens besøg er at bidrage til at sikre, at personer,
der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.
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Besøget havde derudover særlig fokus på beboernes relationer, særligt relationerne mellem de ansatte og beboerne og beboernes indbyrdes relationer,
sundhedsmæssige forhold, beskæftigelse og fritid samt magtanvendelse og
andre indgreb eller begrænsninger i beboernes rettigheder.
Til belysning af forholdene havde Institution Østsjælland, Bornholm og Færøerne forud for besøget sendt ombudsmanden en række oplysninger, ligesom
ombudsmanden under og efter besøget har modtaget en række oplysninger
til brug for ombudsmandens vurdering.
Ud over en drøftelse med institutionens ledelse og ansatte talte besøgsholdet
med tre beboere. Desuden foretog besøgsholdet en rundgang på pensionen.

Tilsynsbesøgets grundlag
Tilsynsbesøget skete som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed og som led i ombudsmandens arbejde med at forebygge, at personer,
der er eller kan blive berøvet deres frihed, udsættes for f.eks. umenneskelig
eller nedværdigende behandling. Jeg ser således ikke på samtlige forhold i
institutionen.
Min vurdering af forholdene er sket efter dels § 18 i ombudsmandsloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013, dels 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 for at forebygge tortur mv. i henhold til protokollen
udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut
for Menneskerettigheder.
Jeg lægger en kopi af dette brev på min hjemmeside.

Med venlig hilsen
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Kopi er sendt til:
Pension Brøndbyhus
Institution Østsjælland, Bornholm og Færøerne
Direktoratet for Kriminalforsorgen
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
Institut for Menneskerettigheder
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