Til indsatte og pårørende

Økonomisk støtte til transport
ved besøg med børn


Der kan søges når:
• Den pårørende ikke selv har mulighed for at betale udgifter til transporten
• Det drejer sig om besøg af den indsattes egne børn, bonus børn eller børn, som den indsatte har en særlig tæt relation til
• Den indsatte har haft en relation til barnet inden indsættelsen
• Den indsatte opholder sig i et arresthus eller fængsel
• Den indsatte ikke er i regelmæssig udgang. Der kan dog være særlige situationer, hvor
transportstøtte alligevel ydes
• Transportudgiften er over 100 kr.

Hvordan søges der?
• Ansøgningsskemaet ligger på Kriminalforsorgens hjemmeside (www.kriminalforsorgen.dk).
Skemaet udfyldes og sendes til det fængsel eller arresthus, hvor indsatte afsoner. Der vil komme
svar på ansøgningen indenfor 10 arbejdsdage.
• Ansøgeren er den person, som ledsager barnet, der skal på besøg.
• Børn under 18 år, der skal på besøg uden en voksen ledsager, kan søge om transportstøtte.

Hvad dækker transportstøtten?
• Transportstøtte dækker rejse med offentlig transport fra barnets bopæl til stationen/holdepladsen,
der ligger tættest på institutionen.
• I særlige tilfælde kan der bevilges taxa fra stationen til fængslet eller arresthuset.
• Ved kørsel i egen bil kan kørselsudgifter dækkes med gældende lave sats for kilometerpenge, dog
max med et beløb svarende til offentlig transport.
• Der kan ydes transportstøtte til barnet og den pårørende, der ledsager barnet.
• Den pårørende kan få betalt et besøg om måneden.

Hvordan udbetales transportstøtten?
• Den pårørende bestiller og betaler selv billetten i første omgang.
• På Kriminalforsorgens hjemmesiden (www.kriminalforsorgen) findes et transportbilag. Bilaget
udfyldes, og fængselspersonalet skal kvittere for, at besøget har fundet sted.
• Det udfyldte transportbilag afleveres til fængslet eller arresthuset.
• Udgiften bliver refunderet til den pårørendes konto via bankoverførsel.
• Transportstøtten vurderes på ny hvert halve år.
• Der kan ikke klages til højere administrativ myndighed over afgørleser vedrørende transportstøtte.
• Henvendelse til socialrådgiver eller børneansvarlig for yderligere spørgsmål.

Ansøgningsskema til transportstøtte

Hvem skal du besøge? (fulde navn)

Cpr. nummer
––
I hvilken institution sidder indsatte?


Dit (ansøgers) fulde navn

Fødselsdato
––

Postnummer

By

Telefonnummer

E-mail


Barnets navn

Fødselsdato
––

Barnets navn

Fødselsdato
––

Barnets navn

Fødselsdato
––

Barnets navn

Fødselsdato
––

Barnets navn

Fødselsdato
––



Jeg bekræfter på tro og love korrektheden af ovenstående oplysninger, samt at jeg ikke har mulighed for selv at
betale transportudgiften.
Underskrift

Dato
––



Udfyldes af Kriminalforsorgen
Tilsagn/afslag

Navn og titel

Dato
––

PRINT FORMULAREN UD OG UNDERSKRIV DEN. SKAN FORMULAREN OG E-MAIL DEN TIL INSTITUTIONEN ELLER SEND DEN PR. POST.

