Kriminalomsorgen
Bodø overgangsbolig

Søknad om besøk
Navn:

Besøkendes fødselsdato

Adresse

Innsattes navn

Postnr. og poststed

Slektskap/forhold til innsatte

Legitimasjon
Besøkstillatelsen skal være godkjent med underskrift
og stempel før besøk finner sted. Besøkstillatelsen og
legitimasjon med bilde må medbringes ved hvert
besøk, ellers kan besøket bli avvist jf
straffegjennomføringsloven §27 femte ledd samt
retningslinjene pkt 3.30.
Besøkets varighet
Innsatte har anledning til å motta besøk til følgende
tidspunkt:
Mandag – onsdag: 14.00-23.00
Torsdag: etter at innsatte har deltatt på husmøte,
tidspunkt for dette vil variere.
Fredag: 14.00-01:00
Lørdag: 09.00-01.00
Søndag: 09.00-23.00
Tauhetsplikt
Besøkende har taushetsplikt under og etter endt besøk
vedrørende alle forhold ved Bodø overgangsbolig.
Mobiltelefon
Mobiltelefon kan ikke brukes på fellesareal, det er
ønskelig at bruken av mobiltelefon begrenses til
innsattes hybel.
Barn
Barn mellom 16 og 18 må ha utstedt fullmakt fra
foreldre/foresatte om de skal ha få muligheten til å
besøke innsatte alene. Barn under 16 skal være i
følge med en av sine foreldre/foresatte, som skal
være sammen med barnet under hele besøket.

Postadresse:
Postboks 694
4305 Sandnes

Besøkadresse:
Hålogalandsgata 108A
8008 Bodø

Kontrolltiltak
Besøkende kan bli kontrollert av narkotikahund samt
visitert av ansatte i kriminalomsorgen, jf.
straffegjennomføringsloven §27. Med hjemmel i
straffegjennomføringsloven §27 kan en person holdes
tilbake av ansatte i Kriminalomsorgen i inntil 4 timer
i påvente av at politiet ankommer.
Informasjonsutveksling med politi/påtalemyndighet
Du gjøres oppmerksom på at denne søknaden blir
oversendt politiet. De gir en uttalelse på bakgrunn av
sin kjennskap til deg. Uttalelsen fra politiet er med i
vår vurdering av din søknad om besøk. I denne
sammenheng vises det til rundskriv G-3/2005
informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og
politi/påtalemyndighet.
Vedrørende saksbehandlingstid
Normal saksbehandlingstid for denne type søknader
er inntil 3 uker, du blir underrettet skriftlig om
vedtaket.

Vilkår for besøk ved Bodø overgangsbolig
gjennomlest og vedtatt

Dato

Besøkendes underskrift

Etter utfylling av søknad.
Etter at øverste del er utfylt, sendes søknaden til
Bodø overgangsbolig for behandling. Adressen til
Bodø overgangsbolig finner du nederst på dette arket.

Telefon: 75 56 63 70
Telefaks: 75 56 63 71
Org.nr: 973954725

Region nord
Saksbehandler:
Fengselsleder/underbestyrer

