RINGERIKE FENGSEL
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 Sandnes

SØKNAD OM BESØKSTILLATELSE
Bruk blokkbokstaver:
Navn:
Adresse:
Post nr. / sted:
Fødselsnummer:
Telefon:
Forhold til innsatte (jeg er: mor, far, søster, bror, venn etc.):
Ønsker å besøke (HUSK: fullt navn på den innsatte):
som er innsatt ved Ringerike fengsel.
Jeg er klar over at jeg som besøkende ved Ringerike fengsel plikter å sette meg inn i de retningslinjer som gjelder for
besøkende i anstalten, samt å følge de pålegg som blir gitt av anstaltens tjenestemenn.

Dato:
Underskrift:
Dersom besøkende er under 18 år vil vi vurdere å innhente opplysninger fra barneverntjenesten for å ivareta hensynet til barnet
og den øvrige familien i forbindelse med evt besøk. Vi ber om at omsorgspersonen bekrefter at hun/han samtykker i at vi
innhenter opplysninger fra barneverntjenesten. Jeg samtykker/samtykker ikke i at opplysninger fra barneverntjenesten
innhentes.
Jeg bekrefter at fengselet innhenter opplysninger fra barneverntjenesten
_________________________________________________underskrift
Ovennevnte informasjon vil av anstalten bli brukt for å kontrollere den besøkende opp mot politiets
strafferegister. Personer som utholder fengselsstraff, eller er blitt dømt, bøtelagt eller pågrepet på grunnlag av
kriminelle handlinger den senere tid, kan nektes adgang til anstalten.
De som blir godkjent som besøkende vil få tilsendt besøksgodkjennelse og informasjon om hvordan
besøkstjenesten gjennomføres.
De som ikke blir godkjent som besøkende vil få tilsendt et avslag, samt informasjon om klageadgangen.
For å ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet, innhentes og registreres personopplysninger om den som søker om besøkstillatelse. Eksempel på opplysninger som innhentes er navn, adresse, personnummer, relasjon til den innsatte, vandel og andre relevante opplysninger for
politiet. For mer informasjon: www.kriminalomsorgen.no

INFORMASJON ANGÅENDE BESØK
I forskrift til straffegjennomføringsloven § 3-28, 1. ledd står:
“Antallet personer som den innsatte kan få besøk av, skal være begrenset. Innsatte kan ved
innkomst føre opp inntil 4 personer som han ønsker besøk av. Disse personene kan senere
byttes ut med andre. I følge retningslinjene til straffegjennomføringsloven punkt 3.34 kreves
særskilt tillatelse hvis innsatte ønsker besøk av andre enn disse 4 personene og eventuelt
faste besøkende. Videre fremgår det av retningslinjene til straffegjennomføringsloven at
innsattes” nærmeste pårørende” regnes som én person, herunder ektefelle, partner, registrert
samboer, barn, foreldre, søsken og besteforeldre. Oppregningen er uttømmende.”
Barn i alderen 0- 18 år har som hovedregel ikke adgang til anstalten, men er den innsatte barnets far,
mor eller barnets forsørger, kan det gjøres unntak.
Dersom den innsatte ikke er barnets far/mor, må det foreligge dokumentasjon fra barnets biologiske
far/mor om besøket tillates gjennomført.
For at du skal kunne motta besøk her ved anstalten må følgende fremgangsmåte benyttes:
1. Send skjemaet “Søknad om besøkstillatelse” til de som du ønsker besøk av. Husk at du kan ha fire
besøkende godkjent til enhver tid, og at de nærmeste pårørende teller som en besøkende av de totalt
fire på listen.
2. Søkeren (de du ønsker skal komme) fyller ut skjemaet og sender det til:
RINGERIKE FENGSEL, Dokumentsenteret, Postboks 694, 4305 Sandnes. Søkeren vil da bli kontrollert
vha politiets strafferegister og besøket blir godkjent eller avvist ut fra en vurdering fra anstaltens side.
Hovedregelen ved besøk er at disse skal gjennomføres kontrollert i form av glassvegg, eventuelt
besøk med tjenestemann tilstede. Kontrollen kan helt utelates hvis det anses som ubetenkelig.
3. Når søkeren har mottatt godkjennelse for besøk og retningslinjer for gjennomføringen, kan besøk
bestilles.
4. Du kan motta ett besøk pr. uke. På tirsdager og torsdager kan besøket vare inntil 1 time og 30 min.
(1800 - 1930), og i helgene varer besøkstiden inntil 2 timer og 45 min, (1030 – 1230 og 1600 - 1845).
Besøk med kontroll tilsyn/påhør varer kun 1 time.
5. Besøkende foregår i private rom i besøksavdelingen, såfremt anstalten ikke har besluttet
kontrolltiltak. Du kan motta besøk av inntil fire personer samtidig.
6. Utenlandske statsborgere som søker om å komme på besøk, må i tillegg søknadsskjema, også sende
inn vandelsattest fra hjemlandet før søknad kan behandles.
7. Det er ikke tillatt for de besøkende å ta med næringsmidler av noe slag. (mat/drikke) Det er tilgang
til automater med begrenset utvalg av sjokolade, mat, brus og kaffe i besøksavdelingen.
Den besøkende kan bringe med seg inntil 3 stk aviser eller ukeblad. Disse skal avleveres i slusen ved
ankomst.
8. Hvis du har full kvote av besøkende og ønsker å bytte ut noen av navnene på listen, må du gi beskjed
til besøksavdelingen om hvem som skal strykes. Du kan etter søknad til besøksavdelingen, bytte ut
personer på besøkslisten.
9. Det er ikke tillatt å røyke i besøksavdelingen.
Med hilsen besøksavdelingen
Ringerike fengsel

