Transportstøtte – din vej til besøg

Du kan få økonomisk støtte,
TRANSPORTEN
når børn skal på besøg
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Børn på besøg
– søg støtte til transport

Du bestiller og betaler selv for billetten i første omgang. Bagefter udfylder og afle-

Vidste du, at du kan søge økonomisk støtte til transport, når børn skal på besøg i

Ansøgningsskemaet og transportbilaget finder du på Kriminalforsorgens hjemmeside.

verer du et transportbilag til Kriminalforsorgens personale. Pengene bliver sat ind
på din bankkonto.

fængsel, arresthus eller pension? Når børn besøger deres mor eller far, bonusforælder eller en anden pårørende, som er tæt på dem, skal en voksen som udgangs-

Hvad dækker transportstøtten?

punkt ledsage dem. Som ledsager kan du søge transportstøtte mellem barnets

Der kan gives støtte til transport til barnet og én person, der ledsager barnet. Rej-

hjem og fængslet/arresthuset/penisionen.

sen kan foregå med offentlig transport fra barnets bopæl til fængslet, arresthuset
eller pensionen. Kun i særlige tilfælde kan der gives penge til taxa fra stationen til

Hvordan søger du?

fængslet, arresten eller pensionen. Kører du i bil, kan du få kørselspenge efter gæl-

Det eneste det kræver er, at du udfylder et ansøgningsskema, og at din udgift til

dende lave sats. Dog max et beløb, der svarer til udgiften ved offentlig transport.

transport er over 100 kroner. Send skemaet til det fængsel, den arrest eller den
pension, hvor den indsatte opholder sig. Du får svar på ansøgningen inden for 10

Transportstøtten kan søges til alle barnets besøg. Støtten vurderes på ny hvert

arbejdsdage.

halve år.

Eksempler på transportstøtte
TRANSPORTEN
Togrejse med DSB
Nakskov
➞ Jyderup Fængsel t/r:
Barn 7 år 	
Voksen 

København ➞
Enner Mark Fængsel t/r:
gratis
492 kr.

Barn 5 år
Barn 14 år 
Voksen

Fuldt beløb bevilliges

492 kr.

Fuldt beløb bevilliges

gratis
374 kr.
748 kr.
1.122 kr.

Transportstøtten dækker også udgiften til pladsreservation i toget.
Turen fra København til Enner Mark Fængsel t/r i egen bil kan maksimalt
støttes med det beløb, der svarer til rejseudgifterne med offentlig transport –
altså 1.122 kr.

