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Tilsynsbesøg i Nyborg Fængsel

22-05-2018

Den 13. oktober 2017 besøgte ombudsmanden Nyborg Fængsel. Tilsynsbesøget omfattede alene en 15-17-årig indsat. Besøget var varslet kort forinden.

Dok.nr. 17/04423-26/JE
Bedes oplyst ved henvendelse

Besøgsholdet bestod af specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen, børnesagkyndig
Irene Rønn Lind og fuldmægtig Sabine Heestermans Svendsen fra ombudsmanden. Herudover deltog sundhedsrådgiver Brenda van den Bergh fra DIGNITY.

Vurdering og det videre arbejde
Jeg har i forbindelse med 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.
Under besøget anbefalede besøgsholdet følgende:


At sundhedspersonalet er opmærksom på mindreåriges behov for sundhedsbetjening.

Under besøget fik besøgsholdet oplyst, at sundhedspersonalet overvejede at
lave en procedure for sundhedsfaglig modtagelse af mindreårige indsatte.
Jeg beder Nyborg Fængsel om at orientere mig om resultatet af sine overvejelser om udarbejdelse af en sådan procedure.
Jeg har ikke i øvrigt fået oplysninger, der giver mig grundlag for at foretage
mig mere i forhold til Nyborg Fængsel og den unge indsatte.
Derfor afslutter jeg med dette brev min behandling af sagen om tilsynsbesøget i Nyborg Fængsel.

+ bilag

Jeg kan dog oplyse, at jeg over for Direktoratet for Kriminalforsorgen og
Justitsministeriet har besluttet at tage følgende spørgsmål op til undersøgelse
af egen drift efter ombudsmandslovens § 17, stk. 2:
-

Reguleringen af 15-17-åriges anbringelse og fællesskab med voksne
indsatte i lukkede fængsler, der ikke er nævnt i ungebekendtgørelsen,
f.eks. Nyborg Fængsel.

Endvidere har jeg besluttet at bede direktoratet og Justitsministeriet om at
oplyse, om direktoratet og ministeriet − i forbindelse med udarbejdelsen af en
faglig standard med retningslinjer for sagsbehandling ved indsættelse af 1517-årige − vil overveje/har overvejet at præcisere, hvordan bestemmelsen om
at etablere et særligt behandlingsprogram for 15-17-årige indsatte, jf. § 12,
stk. 1, i ungebekendtgørelsen, skal fortolkes sammenholdt med bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2, om, at der skal udarbejdes en
handleplan for indsatte.
Jeg har i den forbindelse skrevet til direktoratet og Justitsministeriet, at jeg
under tilsynsbesøg i Nyborg Fængsel fik oplyst, at de unge – ligesom alle andre indsatte – fik udarbejdet en handleplan, men ikke et særligt behandlingsprogram.
En nyhed om bl.a. mit tilsynsbesøg i Nyborg Fængsel og det spørgsmål, som
jeg af egen drift har rejst over for direktoratet og Justitsministeriet, vil blive
offentliggjort på min hjemmeside.
Efter principperne i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger) vil den 15-17-årige indsatte, som tilsynsbesøget
omfattede, blive orienteret om, at jeg har behandlet oplysninger om ham elektronisk i forbindelse med min behandling af sagen om tilsynsbesøget i Nyborg
Fængsel. Han vil endvidere modtage en kopi 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.
Ombudsmanden havde som tema for sine tilsynsbesøg på børneområdet i
2017 valgt unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler. Hovedparten af tilsynsbesøgene i 2017 foregik derfor i institutioner, hvor temaet var
relevant.
Som led i temaet var der under besøget især fokus på:
•
isolation og fysisk magtanvendelse
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•
•

undervisning
de indsattes relationer (rettigheder, ungesammensætningen og medinddragelse og personlig udvikling)

Desuden var der fokus på relationerne mellem de ansatte og de indsatte og
de indsatte indbyrdes, sundhedsmæssige forhold, magtanvendelse i øvrigt og
andre indgreb og begrænsninger.
Der blev således ikke set på eller foretaget en vurdering af samtlige forhold.
Tilsynsbesøget blev foretaget med kort varsel. Nyborg Fængsel havde derfor
ikke lejlighed til at indsende oplysninger til belysning af temaet og de øvrige
fokusområder forud for besøget.
Ud over en drøftelse med ledelsen talte besøgsholdet med den indsatte, en
sygeplejerske og to fængselsbetjente. Efter besøget talte besøgsholdet med
den indsattes uddannelsesvejleder og en socialrådgiver, der havde været
med til at udfærdige indsattes handleplan. Desuden foretog besøgsholdet en
rundgang i dele af institutionen.
Under besøget gav Nyborg Fængsel flere oplysninger til brug for min vurdering af forholdene. Efter besøget sendte Nyborg Fængsel mig yderligere en
række oplysninger til brug for min vurdering af forholdene.

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
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder.
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.
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Jeg lægger en kopi af dette brev på min hjemmeside.
Med venlig hilsen
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Kopi sendt til:
Kriminalforsorgen Syddanmark
Direktoratet for Kriminalforsorgen
DIGNITY
Institut for Menneskerettigheder
Den 15-17-årige indsatte
Justitsministeriet
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