Horserød Fængsel

Statsfængslet ved Horserød
Esrumvej 367
3000 Helsingør
Tlf. 72552000 Fax 72552100

Afd:____________

ANSØGNING OM GENEREL TILLADELSE TIL AT TELEFONERE
( Udfyldes med blokbogstaver eller skrives på maskine )

Udfyldes af indsatte inden afsendelse
Jeg,_____________________________________,

nr._____, afd._____, søger herved om generel tilladelse

Navn

til at telefonere til_____________________________________________ jf. § 10 i telefonbekendtgørelsen.
Navn

Ved min underskrift bekræfter jeg, at have modtaget skriftligt vejledning om telefonordningen. Jeg er indforstået med, at indholdet af alle telefonsamtaler optages, og at samtalerne kan aflyttes og efterfølgende kontrolleres.
Samtalen føres på______________________________
Sprog

____________________________________
Indsattes underskrift
ERKLÆRING OM SAMTYKKE

Udfyldes af den person, som der ønskes tilladelse til at telefonere med/ telefonindehaveren
Ved min underskrift erklærer jeg følgende:
 At jeg er indforstået med, at den pågældende kan telefonere til mig.
 At jeg (eller evt. den angivne telefonabonnent nedenfor) er indehaver af det telefonnummer, som er skrevet
nedenfor.
 At jeg er indforstået med, at indholdet af alle telefonsamtaler optages, og at samtalerne kan aflyttes og efterfølgende kontrolleres.
 At der til brug ved vurderingen af ansøgningen indhentes oplysninger om mig (telefonabonnenten) i Det Centrale
Kriminalregister.

___________________________________

_______________________________

Pårørendes fulde navn

Pårørendes cpr. nr.

__________________________________________
Gade, vej

_____________________________________
Tilhørsforhold

__________________________________________
Postnummer
By

_____________________________________
Telefonnummer

__________________________________________
Dato
Underskrift
__________________________________________
Telefonabonnentens navn

_____________________________________
Telefonabonnentens cpr.nr.

__________________________________________
Dato
Telefonabonnentens underskrift

Udfyldes af personalet
Udfyldt erklæring modtaget______________
Dato - Initialer

Godkendt af fængslet. JA Nej

_______________
Dato – Initialer

___________________________________
Personalets underskrift

Oprettet i IP-telefoni

____________
Dato - Initialer

Horserød Fængsel

VEJLEDNING OM KORTTELEFONORDNING

I Statsfængslet ved Hoserød behandlingsafdeling – Kongens Ø, er der mulighed for at søge om tilladelse til at telefonere
fra en korttelefon.
Hvor mange kan man få lov til at ringe til?
Der er mulighed for at telefonere til 10 forud godkendte telefonindehavere.
Krav om kontrol
Fængslet har pligt til at kontrollere, at adgangen til at telefonere ikke misbruges. Derfor skal fængslet optage indholdet
af alle telefonsamtaler og foretage hyppig aflytning – enten direkte eller efterfølgende. Samtalerne bliver slettet efter 6
måneder.
Hvordan søger man om tilladelse til at telefonere?
Klienten skal udfylde og underskrive en særlig blanket, som fås på afdelingskontoret. En del af blanketten skal udfyldes
af den person, som klienten ønsker at telefonere med. Klienten skal selv sørge for, at den pårørende får blanketten samt
en kopi af denne vejledning. Klienten skal selv afholde udgifter til evt. porto, når blanket m.v. sendes frem.
Både klienten og den, der skal ringes til, skal ved deres underskrifter erklære sig indforståede med, at indholdet af alle
telefonsamtaler optages, og at samtalerne kan aflyttes og efterfølgende kontrolleres.
Telefonindehaveren, som ønskes godkendt, skal tillige afgive skriftligt samtykke til, at der til brug for vurderingen af
sagen indhentes oplysninger om den pågældende i Det centrale Kriminalregister.
Hvis den person, der skal ringes til, er en anden end telefonindehaveren, skal blanketten også underskrives af
telefonindehaveren.
Når blanketten er udfyldt, afleveres eller sendes den til afdelingspersonalet.
Der skal udfyldes én blanket for hver person, man ønsker at telefonere med.
Der oprettes i almindelighed nye telefonforbindelsen den første mandag i måneden. Derfor bør udfyldte blanketter være
indleveret til afdelingen senest den sidste mandag i måneden. I modsat fald må der påregnes en længere
sagsbehandlingstid.
Afdelingen afgør, om der kan gives tilladelse til at ringe
Når blanketten er modtaget, vil afdelingen kontrollere telefonindehaveren og afgøre, om tilladelse kan gives.
Ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller hensynet til beskyttelse af evt. forurettede ved lovovertrædelser vil kunne
begrunde, at der gives afslag på at telefonere. Hvis der gives afslag, kan der inden 2 måneder klages til Justitsministeriet,
Direktoratet for Kriminalforsorgen.
Det skal på angives på ansøgningen på hvilket sprog, samtalerne vil foregå. Tilladelsen vil blive revurderet, hvis det ved
kontrol konstateres, at samtalerne foregår på et andet sprog.
Når tilladelsen til at telefonere er givet
Alle godkendte telefonnumre sendes den første mandag i måneden til TDC/Teledanmark med henblik på oprettelse.
Samtidig får de indsatte besked om de koder, der skal anvendes ved telefonering.
I almindelighed vil telefonnumrene være oprettet den efterfølgende fredag kl. 12.
Telefonkort
Klienterne skal selv afholde udgifter til at telefonere.
Der må kun anvendes telefonkort købt hos fængslets købmand.
Regler om klienters adgang til at telefonere
Reglerne om klienters adgang til at telefonere findes i lov om fuldbyrdelse af straf, § 57, stk. 4 og i Justitsministeriets
bekendtgørelse af 9. april 2015 om adgangen til at telefonere for klienter, der udstår fængselsstraf eller forvaring i
kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen)

