Dette felt udfyldes af fængslets personale

Modtaget den _____ / _____ 20_____

Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland
Nr. Snede Fængsel (åben afdeling)

Modtaget af: ______________________________

ANSØGNING OM UDGANG
Til

Sidst opdateret

Pårørende til indsatte i Nr. Snede Fængsel, åben afd.

23. september 2018

Brug venligst BLOKBOGSTAVER. Se i øvrigt vejledningen på bagsiden
______________________________________
*Navn

*Vej

____________________
*Cpr.nr.

*Postnr./By

*Tlf. nr.

Bekræfter at min ________________________________________________________
*Tilhørsforhold
*Indsattes navn
kan tage ophold hos mig på min bopæl under udgang
fra _______dag den _____/_____ 20_____ til _______dag den _____/_____ 20_____
*Hentes og bringes  

*Offentlig transport 

Felter markeret med symbolet * skal udfyldes. I modsat fald vil sagen ikke blive behandlet.
Jeg giver tilladelse til, at ovennævnte institution indhenter oplysninger om mig i CPR- og Kriminalregisteret. Jeg er bekendt med, at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til det offentlige,
jfr. straffelovens § 163 (aftrykt nedenfor).

________________________________________________________________________
Dato
Underskrift

Straffelovens § 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
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FREMGANGSMÅDE VED ANSØGNING OM UDGANG
Til

Indsatte i åbent afsnit og deres pårørende

Sidst opdateret

23. september 2018

Udgang til pårørende
Som indsat i et åbent fængsel, har man normalt mulighed for at få udgang hver tredje weekend, når
man har afsonet i 30 dage. Formålet med at holde disse weekender uden for fængslet er at vedligeholde kontakten med de nærmeste pårørende. Hvis man ønsker disse udgange, skal fængslet modtage en bekræftelse om udgang fra den eller de personer, som den indsatte ønsker udgang til. Pårørende kan printe og udfylde denne ansøgning, som skal sendes til fængslet.
Du skal være særlig opmærksom på, at fængslet altid har en behandlingstid på mindst tre hverdage.
Det kan tage op til 14 dage i de tilfælde, hvor udgangen skal til høring hos en anden instans. I særlige tilfælde kan det tage endnu længere tid end 14 dage at færdigbehandle en udgang. Derfor: Sørg
for at sende ansøgning hurtigst muligt.
Bekræftelsen skal sendes direkte til fængslet (ikke til den indsatte) og være os i hænde senest 3
dage før udgangen begynder. Hvis f.eks. en udgang begyndes en fredag, skal den udfyldte blanket
modtages her om tirsdagen.
Ansøgninger om udgang kan modtages ved at den pårørende


personligt afleverer ansøgningen til fængslets personale



sender ansøgningen som brev til
Nr. Snede Fængsel
Vejlevej 45
Centralvagten
8766 Nr. Snede
Kuverten mærkes Udgang og må kun indeholde denne bekræftelse.



sender ansøgningen som mail til nr.snede.faengsel@krfo.dk

Hvis du har generelle spørgsmål om afvikling af udgang, kan du gå ind på
www.sfmj.dk eller ringe til os på 7255 5900.
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