Statsfængslet i Jyderup

ANSØGNING OM UDGANG
Navn:

Cpr.nr.

Ansøger om ( sæt x ):

WEEKEND-UDGANG (orlov) fra den ____/____ 20__ kl.___ til den ___/___20__ kl.____

Eller
12 TIMERS UDGANG §28 fra den ____/____ 20__ kl.___ til den ___/___20___ kl.____

Hvis udgangen søges på hverdage eller fremrykket eller på forskudte tidspunkter i forhold til normale
afgangs- og hjemkomsttidspunkter (15.00/21.00), kræves særlig begrundelse, der angives her:

(Dokumentation skal vedlægges eller på anden måde tilvejebringes.)
HUSK bekræftelse fra udgangsadressen på bagsiden.
Ansøgningsfrist for orlov og 12 timers udgang er 5 dage. Første gang efter indsættelse eller efter
karantæne samt ved ansøgning om udgang til ny udgangsadresse er fristen 8 dage.
(I visse sager kan en afgørelse dog ikke forventes inden for 8 dages fristen, idet politiet og evt.
Direktoratet for Kriminalforsorgen skal involveres i sagsbehandlingen.)

§ 31-udgang fra den ___/___20__ kl. ____ til den ___/___ 20__ kl. ____

Formålet med udgangen:

(Dokumentation skal vedlægges eller på anden måde tilvejebringes.)
Ansøgning om § 31 udgang bør indgives i så god tid som muligt af hensyn til evt. fremskaffelse af
yderligere dokumentation.

REJSEPLAN:

Billetrekvisition ønskes

Hentes

Bringes

Udfyldes af VAGTEN:
Ansøgningen modtaget den ___/___ 20___ kl.____ af (underskrift)______________
Tilladelse meddelt
Afslag meddelt

den___/___ 20___ kl.____ af (underskrift)_______________
den ___/___ 20___kl.____ af (underskrift)__________________

Statsfængslet i Jyderup

Bekræftelse fra udgangsadressaten
Undertegnede
Navn

Cpr.nr.

Boende
Gade/vej

postnr. og by

Tlf.nr.

Bekræfter herved med min underskrift,
At min
Tilhørsforhold

indsattes navn

Kan modtages og tage ophold hos mig på min bopæl under udgang fra Statsfængslet i
Jyderup
________dag den

/

20

til _____dag den

/

20

Jeg giver tilladelse til, at Statsfængslet indhenter oplysninger om mig i Kriminalregistret.
Hvis indsatte ikke møder eller ikke opholder sig hos mig som aftalt, underretter jeg
straks Statsfængslet på tlf.nr. 72 55 22 00
Jeg er bekendt med, at det strafbart at afgive urigtige oplysninger til det offentlige, jfr.
straffelovens §163 (aftrykket nedenfor).

______________
Dato

__________________________________
Navn

Ved første udgang skal denne bekræftelse senest 8 dage før udgangens påbegyndelse
sendes direkte til Statsfængslet eller afleveres direkte til personalet i forbindelse med
besøg. Ved efterfølgende udgang kan bekræftelse evt. afleveres gennem den indsatte
med 5 dages frist til udgangens påbegyndelse.

Forbeholdt Statsfængslet

Bekræftelse modtaget den__________________________________________

Straffelovens § 163: Med samme straf som i § 162 anførte(bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 mdr.)
straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtige erklæring
eller skriftligt bevidner noget, hvorom han ingen kundskab har.

