KRIMINALFORSORGEN
Institution Omme Å
Holdgaardsvej 142
7260 Sønder-Omme
Tlf. 72 55 35 00 - Fax 72 55 35 04
Sdr-omme.faengsel@krfo.dk

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL BESØG
Efternavn:

Fornavne:

Cpr-nr:
Adresse:
Postnr:

By:

Telefon nr. / Mobil nr.:

Tilhørsforhold:

Ansøger om tilladelse til at besøge:
Fornavne:
Efternavn:

Eventuel fødselsdato:

Jeg giver samtykke til at Statsfængslet ved Sdr. Omme kan indhente oplysning om mine private forhold hos
politiet, herunder Kriminalregistret, det Centrale personregister, andre institutioner under Kriminalforsorgen
samt Kriminalforsorgen i frihed.
I lukkede institutioner er det et vilkår og i åbne institutioner kan det gøres til et vilkår for besøg, at den
besøgende lader sig undersøge af Kriminalforsorgens narkotikahunde. En sådan undersøgelse kan kun
gennemføres med den besøgendes samtykke. Det kan medføre afvisning at nægte at lade sig undersøge.
Opmærksomheden henledes på straffuldbyrdelseslovens § 52, som lyder således:
"Institutionen kan bestemme, at de besøgende skal indhente forudgående tilladelse fra institutionen til at
besøge den indsatte. Det kan gøres til et vilkår for en besøgstilladelse, at den besøgende lader sin
yderbeklædning og medbragte effekter undersøge."
Opmærksomheden henledes endvidere på § 14 i bekendtgørelse om adgangen til besøg mv. til indsatte, der
udstår fængselsstraf i kriminalforsorgens institutioner. Bestemmelsen lyder således:
"Besøg af børn kan normalt kun finde sted med samtykke af forældremyndighedens indehaver. I tilfælde, hvor
forældrene har fælles forældremyndighed, skal det i det enkelte tilfælde overvejes, om der skal indhentes
samtykke fra begge forældrene."
Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 5 dage. Manglende samtykke medfører, at besøgstilladelse
afslås.

Dato

Underskrift

Til brug for afgørelsen af, om Deres ansøgning om besøg skal imødekommes, vil der blive indsamlet og
behandlet personlige oplysninger ved hjælp af elektronisk databehandling. Efter Reglerne kan besøg nægtes,
hvis det findes påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde. I medfør af persondataloven (lov nr. 429
af 31. maj 2000) har De mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder:

Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for edb-behandling (Et af formålene
med denne blanket er at orientere Dem herom).
Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles.
Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på
lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen.
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Information vedrørende besøg i Statsfængslet ved Sønder Omme

Din pårørende / ven, som afsoner i Statsfængslet ved Sønder Omme, kan modtage besøg i sin fritid. Det foregår
ved at kontakte ham, enten telefonisk eller pr. brev.Han vil da være vært ved besøget og bestiller tid og
besøgslokale. Der kan max. bestilles 4 timers besøg pr. dag og max. 8 timer pr. uge.
Din pårørende / ven skal bestille plads til besøget senest 3 dage før besøget.
Besøgstiderne er for alm. fælleskabsafdelinger:

For halvåben afd. D:

For behandlingsafdeling H:

Mandag og tirsdag:
Onsdag - fredag:

kl. 16.00 - 20.00
kl. 15.00 - 20.00

Lørdag:

kl. 10.00 - 20.00

Søndag:

kl. 10.00 - 18.00

Mandag - fredag:

kl. 16.00 - 20.00

Lørdag - søndag:

kl. 10.00 - 18.00

Mandag - onsdag:

kl. 16.00 - 20.00

Fredag:

kl. 16.00 - 20.00

Lørdag - søndag:

kl. 10.00 - 20.00

Når du ankommer til besøget, skal du henvende dig i Centralvagten ved skranken. Her vil du blive bedt om at
fremvise de ting, du har med til besøget.
Eksempler på, hvad man må medbringe til besøget:
Tobaksvarer til brug under besøget.
Madvarer til fortæring under besøget.
Der kan medtages kaffebønner (kaffe må ikke laves på forhånd)
Eksempler på, hvad man ikke må medbringe til besøg:
Alkohol
Hash, euforiserende stoffer og piller m.v.
Mobiltelefon
Kamera
Musikanlæg
Husdyr, f.eks. hunde og katte.
Drikkevarer af enhver art.
Efter besøget må værten medbringe evt. restbeholdning af nydelsesmidler, der ikke overstiger kr. 50,00 på
afdelingen.

Nydelsesmidler kan f.eks. være:
En pakke cigaretter, hvor der er røget et par stykker.
En pose vingummi, hvor posen er lukket op.
En lagkage, hvor der er afskået et stykke eller mere.
Eksempler på hvad der ikke må medbringes på afdelingen efter besøget: Drikkevarer
Fersk
kød
Mælkeprodukter
Konserves mv.
Tages børn med til besøg skal de voksne være meget opmærksom på, hvad børnene laver. Det er specielt
vigtigt, at børnene ikke kommer i kontakt med andre indsatte uden opsyn.
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