Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling
Dette dok må sendes til: Dokumentsenteret Postboks 694 4305 Sandnes
Telefon til fengselsførstebetjent/ vakta: 33207111

SØKNAD OM BESØKSTILLATELSE
Bruk blokkbokstaver:
Navn:
Adresse:
Personnummer 11 siffer:
Telefon:
Relasjon til innsatte (familie, venn el.).
Ønsker å besøke (før opp innsattes navn).
Er du som søker mor eller far til barnet:

Ja

Nei

(kryss av).

I tilfelle du ikke er det, hvilken relasjon har du til barnet __________________________
Navn på barn:

Person nr.

Navn på barn:

Person nr.

Navn på barn:

Person nr.

Fengslet er pålagt å vurdere om besøket er til barnets beste ved å innhente ulike opplysninger
med hjemmel i Strlgjfl §§ 4 og 7a.
For å ivareta ro, orden og sikkerhet i fengslet, innhentes og registreres personopplysninger
(navn, personnummer, adresse, vandel og andre relevante opplysninger) om den som søker om
besøkstillatelse.
Slik
informasjon
innhentes
fra
politiet.
Viser
også
til
Straffegjennomføringslovens § 26, 27 og 33 som reguler besøk mm.
Det er kun innsatte som varsles om klarerte personer for besøk. De som ikke blir godkjent vil
få tilsendt et avslag, samt informasjon om klageadgang.
BESØKSDAGER ER LØRDAG OG SØNDAG. BESØKSTID 11.30 TIL 17.00.
BESØK MED BARN 0-16 år gjennomføres kun i eget besøkshus uten overnatting på
hverdager mandag, onsdag og torsdag i tiden 16.00-19.00, og på helge- og høytidsdager i
tidsrommene 11.00-14.30 og 15.00 -18.30. Det kan legges til rette for andre tider med hensyn
til barnets beste.
Jeg er klar over at jeg som besøkende ved Berg avdeling plikter å sette meg inn i de
retningslinjer som gjelder før og under besøk. Med min signatur bekreftes det at jeg har
lest og gjort meg kjent med de regler som er beskrevet i denne søknad side 1 og side 2.
Dato:
Utgave 15.03.2018

Signatur besøkende:
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Følgende forhold gjelder i forbindelse med søknaden.
·
·
·
·

Side 1 i søknaden fylles nøyaktig ut og den må sendes til Dokumentsenteret Postboks 694
4305 Sandnes. Dette må gjøres av alle som har fylt 18 år og oppover.
Hvis du ønsker å ta med barn (0 til 18 år) må du i din søknad oppgi om du er mor, far eller
hvilken relasjon du har til barnet.
Du må oppgi barnets navn og personnummer i din søknad.
Personer under 18 år som ønsker å besøke innsatte ”alene” må i tillegg sende skriftlig
fullmakt fra mor, far eller foresatt til fengslet (adr. Dokumentsenteret Postboks 694 4305
Sandnes).

Gjennomføring av besøk.
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Personer fra 18 års alder og oppover må ha med legitimasjon (pass eller bankkort med
bilde). Ved tvil om rett identitet kan besøket avvises.
Du kan ta med en begrenset mengde mat og drikk (maks er 2 vanlige bæreposer) uansett
antall besøkende. Alkoholholdig drikke tillates ikke, heller ikke alkoholfri øl eller vin.
Det samme gjelder for kosttilskudd eller lignende produkter, enten de er i pulver, tablett
eller flytende form.
Tar du med inn effekter til innsatte som åpenbart ikke vil bli tillatt tatt inn, så må du ta det
med ut etter besøket. Andre effekter må registreres og noen vil måtte settes til side for
seinere godkjenning (for eksempel tv, spillekonsoller eller annen elektronikk).
Er du i tvil om hva du kan ta med inn – ta på forhånd kontakt med vakta.
Bruk av innsattes fellesrom slik som kjøkken og tv-stue tillates ikke.
Det vil, litt avhengig av årstid, være anledning å besøke sauefjøset i tiden 14.00 til 16.00.
Det er et eget gjestetoalett på S-brakka. Nøkkel fås i vakta.
I tilfelle brannalarmen blir utløst så skal du straks evakuere og møte i vaka.
Det er røykeforbud over store deler av Berg avdeling. Forbudet gjelder på alle boenheter.
beleggsrom, fellesrom og i Besøkshuset. Egne røykeplasser skal benyttes.
Mobiltelefon tog bærbar pc tillates ikke bragt inn. Legges igjen i bilen eller i vakta.

Har du med barn (0 til 18 år) på besøk:
·
·
·

Hvis du har med barn på besøk så må innsatte i sin søknad oppgi navnet på barnet/ barna
som kommer.
Fengslet skal på forhånd være kjent med hvilke barn som kommer på besøk.
Den som har med barn på besøk skal til enhver tid være sammen med barnet/ barna. Dette
ansvaret kan ikke overlates til andre

Besøket og vår besøksordning er basert på at den/ de besøkende overholder våre besøksregler
og tar nødvendig hensyn til andre besøkende og innsatte.
Brudd og avvik i fra våre besøksregler kan medføre at fremtidig besøk vil ble revurdert og
tillatelse kan trekkes tilbake for kortere eller lengre tid.
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