Børn på besøg – søg støtte til
transport
En vejledning til pårørende

Der kan søges når:
• Den fængslede har haft en relation til barnet inden indsættelse.
• Den fængslede opholder sig i et arresthus, et fængsel eller en pension.
• Transportudgiften er over 100 kr.

Målgruppen:
• Målgruppen er den fængsledes egne børn, bonus børn, mindre søskende og
børnebørn, hvor der har været en særlig tæt relation inden fængslingen.

• Alle personer der af institutionen er godkendt til at komme på besøg.
• Den fængslede er varetægtsfængslet eller afsoner i fængsel, arresthus eller
pension under kriminalforsorgen.

• Bevillingen gælder barnet/ børnene plus en ledsager.
• Der kan ansøges om støtte til transport til alle barnets/ børnenes besøg.
• Reglerne for besøg af børn er reguleret i varetægtsbekendtgørelsens §53, samt
besøgsbekendtgørelsens § 14 og besøgsvejledningens punkt 20. Der skal tages
højde for indsatte, der er dømt for kriminalitet i forhold til børn og i sager, hvor
kriminalforsorgen har en viden om særlige vilkår i forbindelse med samkvem.
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Hvordan søges der?
• Ansøgningsskemaet ligger pa Kriminalforsorgens hjemmeside:
www.kriminalforsorgen.dk
• Skemaet udfyldes og sendes til det fængsel, arresthus eller den pension, hvor den
fængslede er varetægtsfængslet eller afsoner. Svar indenfor 10 arbejdsdage
tilstræbes.

• Ansøgeren er den person, som ledsager barnet/børnene, der skal på besøg.
• Børn under 18 år, der skal på besøg uden en voksen ledsager, kan også søge om
transportstøtte.

Hvad dækker transportstøtten?
• Ansøger af transportstøtte oplyser ved afkrydsning i ansøgningsskemaet, om der
ønskes dækning af transportudgifter til kørsel i egen bil eller med offentlig
transport.


Der kan ansøges om transportstøtte til rejse med offentlig transport fra barnets
bopæl til fængslet/arresthuset/pensionen eller nærmeste station.
Transportstøtten udregnes ud fra standardpris på billet ved DSB – se endvidere
www.DSB.dk for pris. Beløbet udbetales efter DSB’s gældende standardtakster.

• Der kan ansøges om transportstøtte til kørsel i egen bil, fra barnets bopæl til
fængslet/arresthuset/pensionens matrikel. Transportstøtten udregnes ud fra
statens takster for kørsel i bil. Taksten reguleres hvert år.


Der ydes transportstøtte til barnet / børnene og ledsager

• Der ydes også støtte til pladsreservation til barnet / børnene og ledsager.


Der kan i særlige tilfælde ydes transportstøtte til taxa, telebus eller andet fra
nærmeste station til fængslet/arresthuset/pensionen såfremt der ikke findes
offentlig transport.

• Der ydes udelukkende transportstøtte til rejser inden for Danmarks grænser.
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Hvordan udbetales transportstøtten?
• Ledsageren bestiller og betaler selv billetten i første omgang.
• På Kriminalforsorgens hjemmeside (www.kriminalforsorgen.dk) findes et
transportbilag. Bilaget udfyldes, og personalet skal kvittere for, at besøget har
fundet sted med barnet/ børnene og ledsager.

• Det udfyldte transportbilag afleveres til fængslet, arresthuset eller pensionen,
hvor den fængslede opholder sig.

• Udgiften bliver refunderet til ledsagerens konto via bankoverførsel.
• Transportstøtten vurderes på ny hvert halve år, med mindre klienten flyttes til
et andet sted i kriminalforsorgens institutioner, hvor der skal søges på ny.

• Der kan ikke klages til højere administrativ myndighed over afgørelser
vedrørende transportstøtte.

• Henvendelse til personalet på den enkelte matrikel for yderligere spørgsmål.
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