Institution Sønder Omme

Tilsynsbesøg på Pension Lyng

Folketingets Ombudsmand var den 2. juni 2021 på tilsynsbesøg på Pension
Lyng. Besøget var varslet.
På grund af COVID-19 blev besøget gennemført virtuelt.
Fra ombudsmanden deltog souschef Adam Abdel Khalik og fuldmægtig Sabine Heestermans Svendsen. Derudover deltog overlæge Karin Meyer fra
DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.

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.
Besøget har givet anledning til følgende anbefalinger:
-

At beboerne, f.eks. i samtykkeerklæringen, gøres bekendt med, at samtykke til undersøgelse af bil kun gælder, når bilen er parkeret på Pension
Lyngs område, samt at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes.

-

At ledelsen sikrer, at bortvisningssager bliver behandlet i overensstemmelse med cirkulære om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner,
herunder at der bliver gjort notat om bortvisningen, og at beboeren bliver
vejledt om sine rettigheder.

1. juli 2021

Dok.nr. 21/01628-18/SHS
Bedes oplyst ved
henvendelse

Folketingets
Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K
33 13 25 12
www.ombudsmanden.dk
post@ombudsmanden.dk
Oplysning om telefontid
og mulighed for personlig
henvendelse findes på
ombudsmanden.dk/kontakt

Jeg har ikke i øvrigt fået oplysninger, der giver mig grundlag for at foretage
mere i forhold til Pension Lyng eller de ansvarlige myndigheder for så vidt angår forholdene i pensionen.
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Derfor afslutter jeg med dette brev min behandling af sagen om tilsynsbesøget på Pension Lyng den 2. juni 2021.
Jeg beder Institution Sønder Omme om at gøre beboerne på Pension Lyng
bekendt med brevets indhold.
Under tilsynsbesøget anmodede ledelsen om indsigt i mit notat om tilsynsbesøget. Jeg vender tilbage til denne anmodning i et særskilt 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.
Endvidere var der ved besøget fokus på magtanvendelse, indgreb og begrænsninger, relationer, sundhedsmæssige forhold samt beskæftigelse, undervisning og fritid.
Til belysning af forholdene havde Institution Sønder Omme forud for besøget
sendt ombudsmanden en række oplysninger, ligesom ombudsmanden under
og efter besøget har modtaget oplysninger til brug for ombudsmandens vurdering.
Ud over en drøftelse med institutionens ledelse og ansatte talte besøgsholdet
med fire beboere. Samtalerne med ledelsen og personalet blev afviklet via videolink. Samtalerne med beboerne blev afviklet telefonisk.

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
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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

Kopi til:
Kriminalforsorgen Syddanmark, Områdekontoret i Kolding
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Institut for Menneskerettigheder
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
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