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INFORMASJON TIL DERE SOM BESØKER INNSATTE I VIK FENGSEL 
 

Vik fengsel ble bygget i 1864, ligger sentralt i tettstedet Vik som igjen ligger ved den vakre 

Sognefjorden. Fengselet ligger ca. 800 meter rett sør for Vik sentrum. Ny fengselsfløy med 28 innsatte 

i 2.etasjer ble tatt i bruk november 2007. Gamle fengselet er pussa opp og tatt i bruk som avdeling med 

lavere sikkerhet. 

 

Fengselet har plass til 39 innsatte. 28 på avdeling med høy sikkerhet og 11 på avdeling med lavere 

sikkerhet. 

 

Vik fengsel har et aktivitetsnivå både innenfor arbeidstid og fritid. Hos oss jobber 19 betjenter og 3 

førstebetjenter i sikkerheten. I tillegg har vi fritidsleder, verksbetjenter, prest, lærere, sosial konsulent, 

NAV-konsulent og helseavdeling. 

 

De ansatte i fengselet oppfordrer innsatte til å trygge sitt sosiale nettverk. 

Dette er kanskje den viktigste årsaken til at vi ønsker innsattes familie og nære venner velkommen til å 

besøke innsatte i Vik fengsel. 

 

 

Til familie og nære venner av innsatte 

Vik Fengsel har forståelse for at slekt og venner kan føle det vanskelig å komme på besøk til fengselet. 

Vi vil legge forholdene til rette for at dere skal føle dere velkomne, og at besøket skal bli så vellykket 

og godt som mulig. 

 

Alle besøkende vil få den informasjon som er nødvendig. Mye står i dette heftet, men om du lurer på 

andre ting er det bare å ta kontakt med oss. 

 

 

 

Hilsen fra  

Oss som arbeider i fengselet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTORIKK 
 

Det gamle fengselet i Vik ble bygget i 1864. Kriminalomsorgen overtok fengselet i ca 1960. Før det ble 

fengselet administrert av datidens politidistrikt. 

Dette ”gamle” fengselet huser i dag avdeling med lavere sikkerhet og besøksrom. 

 

Nye Vik Fengsel ble ferdigstilt i november 2007, og fremstår i dag som et moderne fengsel.   

Nytt servicebygg med trevareverksted, vaskeri, kapell/møterom, trimrom og skoleavdeling ble tatt i 

bruk oktober 2009. 

  

 

FENGSELET 
 

Fengselet skal ivareta samfunnets behov for straff og trygghet, og samtidig legge forholdene til rette for 

at domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger. Avdeling med 

høyere sikkerhet i fengselet består av 2 celleavdelinger med plass til 14 innsatte i hver etasje. Avdeling 

med lavere sikkerhet har plass til 11 innsatte. 

 

 

TILBUDENE / MULIGHETENE 
 

Arbeid 

Innsatte har arbeidsplikt under soningen.  Vik fengsel har trevareverksted og metallverkstad. Fengselet 

har verksbetjenter som tar seg av dette. Eksempler på arbeid kan være; vaskeri, reinhold, ved-

produksjon, gartner, fengselsbutikk og diverse vedlikehold av fengselet / fengselsområdet. 

 

Skole 

Vik Fengsel driver opplæring i samarbeid med Sogndal Videregående skole. 

 

Bibliotek 

Vik Fengsel har samarbeid med Vik folkebibliotek.. 

 

Religiøs virksomhet 

Vik Fengsel har prest i 50 % stilling. Han er en trygg og god samtalepartner for innsatte. Han gir 

innsatte hjelp til å finne fotfeste i et kristent fellesskap gjennom bl.a.  

Gudstjenester, andre kirkelige handlinger, sjelesorg, møter og bibelgrupper. 

Innsatte med annen religiøs bakgrunn møter representanter fra sitt trossamfunn. 

 

Fritidsaktiviteter 

Vik Fengsel har fritidsleder i 100% stilling. Fritidsleders hovedoppgave er å aktivisere innsatte. 

Aktiviteter som drives pr i dag er: ballspill, treningsgrupper, spaserturer, skiturer, trugeturer, fisketurer, 

hobbyvirksomhet ol. 

Det er tv på alle rom. Innsatte har mulighet til å låne filmer på biblioteket eller ha med seg originale 

filmer. DVD-spiller kan medbringes eller kjøpes på fengselet. 

 

Sosialtjenesten/NAV 

 

Vik Fengsel har sosialkonsulent i 100% stilling, nav konsulent i 50 % stilling og miljøterapeut i 100% 

stilling. Dei gir bistand til innsatte under soningen i sosiale spørsmål, bolig, arbeid, behandling, ved 

forberedelse til løslatelse osv. 

 

 

 



 

Helsetjenesten 

 

Vik Fengsel har psykiatrisk sykepleier i 100% stilling. I tillegg er det fast legedag på fengselet en dag i 

uken. Ved akutt legetilsyn, kontaktes den kommunale legen ved Vik Helsetun. 

Vi har og tilgang til den kommunale tannhelsetjenesten samt fysioterapibehandling. 

 

Kontaktbetjent 

 

Alle innsatte får tilbud om kontaktbetjent. Denne personen har som oppgave å støtte og motivere den 

innsatte på veien mot et kriminalitetsfritt liv. Kontaktbetjenten hjelper til med søknader, 

fremtidsplaner, henvendelser til offentlige kontor osv. Kontaktbetjenten er og innsattes bindeledd til 

øvrige ansatte herunder også ledelsen ved fengselet. 

 

Framtidsplanlegging 

 

Gjennom framtidsplanlegging og oppfølging av planen, synliggjør den innsatte at han/hun ønsker å 

gjøre en innsats for å motvirke et fortsatt kriminelt handlingsmønster.  

 

 

BESØK TIL INNSATTE 
 

Vik fengsel ønsker at innsatte får besøk av nære pårørende og andre som er av betydning for dem å ha 

kontakt med.  

Trygghet for både innsatte og ansatte vil alltid stå i fokus i et fengsel. Vi kjenner ikke de mange som 

ønsker å komme på besøk og dere skjønner nok at vi må ha god kontroll også på dette feltet. Det er 

bl.a. dette som ligger i begrepet besøksklarering. 

 

Kriminalomsorgen kan på fengselsområdet undersøke besøkende og gjenstander ved bruk av teknisk 

utstyr eller hund, for å forhindre at det tas med gjenstander som ikke er tillatt. Ved positivt utslag eller 

hvis personen ikke medvirker til undersøkelsen, kan fengselet avvise besøkende. 

Dersom undersøkelsen gir positivt utslag, eller kriminalomsorgen beslutter det, kan en person visiteres 

dersom han/hun samtykker. Gir undersøkelsen positivt utslag eller det ellers er grunn til å anta at en 

person forsøker å ta med seg gjenstander som ikke er tillatt inn i fengselet, kan tilsatte holde personen 

tilbake inntil politiet ankommer, selv om personen ikke samtykker til visitasjonen. En person kan 

maks. holdes tilbake i 4 timer. 

   

Besøksklarering 

 

Dette innebærer at fengselet innhenter navn, fødselsdato, adresse, tlf.nr. og evt. slektskap til den som 

ønsker å komme på besøk. Opplysningene kontrolleres av politiet. Besøk fra personer som tidligere er 

dømt etter narkotikalovgivningen vil som hovedregel bli nektet.  

Personer under 18 år må ha skriftlig samtykke fra sine foresatte.   

Det er adgang til å ta med barn inn til besøk. Fengselet tilstreber at dette kan skje på en mest mulig 

skånsom måte for barnet. Den som har forelderansvaret/omsorgen for barnet avgjør om barnet skal bli 

med. 

 

Vik fengsel tilbyr både fysisk besøk med oppmøte på fengselet og videobesøk via iPad. 

 

Når du er klarert for besøk, utstedes en besøkstillatelse. Fengselet vil selv sørge for å sende denne 

videre til deg og det hele vil ta en knapp uke. 

 

Besøksskjema finner du på Vik fengsel sine sider på kriminalomsorgen.no eller nederst i dette 

dokumentet. 



 

 

Besøksbestilling 

 

Når du har fått besøksklareringen kan besøk bestilles på telefon 57 69 65 00.  

Det er mulig å bestille flere besøk litt frem i tid. Vær ute i god tid. 

 

Besøkstider 

 

Besøkstidspunktene skal i hovedsak være om ettermiddagen på ukedager og da fra kl. 1530 - 2000. Om 

helgene kan besøk avholdes mellom kl. 1000 - 2000.  

Normalt varer et besøk i 2 timer 2 ganger pr. uke, men kan i noen tilfeller forlenges f.eks. for 

besøkende som har ekstra lang reisevei. Det er og et krav om at det er ledig kapasitet på besøksrommet. 

Det er og mulighet for videobesøk med familie og andre nære pårørende i en varighet på 1 time inntil 2 

ganger pr uke. 

Ta gjerne kontakt med oss så får du vite mer. 

 

Besøksrutiner 

 

Husk å ta med den tilsendte besøkstillatelsen, samt gyldig legitimasjon m/ bilde (pass, førerkort, 

bankkort e.l.) 

Når du kommer til fengselet i Vik, ringer du på ved porten. Etter å ha fått kontakt, oppgir du ditt navn 

og hva du skal.  

Besøkende som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler blir avvist. 

Når du kommer inn i selve fengselet, blir du mottatt av en tjenestemann som vil orientere deg om selve 

besøksgjennomføringen. 

Her må du passere en metalldetektor, og ved utslag vil du bli bedt om å tømme lommer, av med belte, 

sko og lignende. 

Etter dette må du levere fra deg vesker, pakker, mobil, fotoapparat etc. Dine personlige eiendeler vil du 

få utlevert etter besøkets slutt. 

Effekter som du ønsker å overlevere til innsatte skal gå via betjenten som tar i mot deg. 

Du kan ta med mat, frukt osv. inn på besøksrommet, men det må spises der og da. Innsatte kan ikke ta 

noe med seg etter besøket inn i avdelingen.  

Det er ikke tillatt å ta med brev, penger etc fra innsatte ut av fengselet  

Det er ikke lov å gi tobakk til innsatte, gi heller penger om det er aktuelt. 

 

Besøksavdelingen 

 

Besøksavdelingen består av 2 besøksrom. 

I spesielle tilfeller kan andre rom anvendes, men da etter søknad. En tenker først og fremst 

i de tilfeller hvor det er barn til stede under besøket. Besøksrommet er utstyrt med div leker for barna. 

Det er også mulig å gjennomføre deler av besøket i luftegården dersom barn kommer på besøk. Dette 

må den innsatte søke om på forhånd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TELEFON / POST 
 

Innsatte kan ringe i inntil 20 minutt pr. uke. Det er forskjellige ringedager for hver etasje. Fredag er det 

ikke lov for noen å ringe private telefoner. 

Telefonsamtaler kan bli avlyttet. Melding om dette gis på forhånd.  

Innsatte med restriksjoner som f.eks. brev- og besøksforbud / kontroll kan ikke få ringe uten politiets 

samtykke.  

Innsatte må selv betale for telefonsamtalene. 

 

Innsatte har ikke anledning til å motta inngående privatsamtaler.  

Det er full anledning til å sende/motta brev når disse sendes gjennom Posten. Vær oppmerksom på at 

brev blir eller kan bli kontrollert. Finner en narkotika eller andre ulovlige ting, blir det politianmeldt. 

 

 

HANDLING 
 

Innsatte kan handle for private penger eller penger man tjener i fengselet. Fengselsbutikken har et godt 

utvalg av forskjellige dagligvarer. Innsatte kan handle en gang i uken for inntill 700,- kr.  

 

 

VÅR SERVICE 
 

Hva kan jeg vente meg av fengselet?    

 

Fengselets ansatte er opptatt av at du skal oppleve god service i din kontakt med oss. Vi vil gi deg all 

nødvendig informasjon, men skulle noe være uklart kan du ta det opp med oss. Alle ansatte har 

taushetsplikt. 

 

Når du ringer til oss  

vil vi sette deg over til ansatte som kan hjelpe deg, svare på spørsmål osv. 

 

Når du besøker oss 

vil vi ta imot deg på en høflig og korrekt måte, og for øvrig bistå deg på beste måte. 

 

Når du skriver til oss 

vil vi innen rimelig tid, besvare din henvendelse på en ryddig og god måte. 

 

 

NOE DU ER MISFORNØYD MED? 
 

Vi i fengselet vil gjøre vårt beste for å innfri besøkendes forventninger. En kommer likevel ikke 

utenom at i et fengsel er der mange restriksjoner og begrensninger vi ellers i samfunnet ikke er vant til. 

Vi ber om forståelse for dette og vil selvfølgelig gjøre hva vi kan for at vanskelighetene skal bli minst 

mulige for dere.  

På henvendelse til personalet vil de kunne informere om klageadgang og hvem du kan klage til. Bruk 

gjerne denne muligheten om du opplever vi ikke kan være til tilstrekkelig hjelp og støtte, eller du føler 

deg urettferdig behandlet.  

 

 

 

 

 

 



 

FORENINGEN FOR FANGERS PÅRØRENDE 
 

Kjenner du til denne foreningen? Visste du at foreningens viktigste oppgave er å gi pårørende støtte og 

veiledning? Visste du at de innehar både gode erfaringer og kunnskaper og at de utgir eget 

medlemsblad, Nøkkelen ? 

Adressen er: Postboks 6710, St.Olavsplass,  0130  OSLO.     

Tlf.:  22 11 41 30.   Fax: 22 11 46 55.   Ta gjerne kontakt. 

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 

Postadresse til Vik fengsel: 

Vik fengsel, 

Postboks 163 

6891 Vik i Sogn 

 

Besøksadresse: 

Røysavegen 47 

6893 Vik i Sogn 

 

Telefon: 57 69 65 00      Epost: vik.fengsel@kriminalomsorg.no  

 

Hvordan du finner frem til fengselet: 

Fra nord: Ferge fra enten Dragsvik eller Hella til Vangsnes. Fra Vangsnes er det 1 mil inn til Vik 

fengsel. 

Fra sør: Riksvei 13 over Vikafjellet 

 

Man kan også ankomme Vik med ekspressbåt. 

 

Med egen bil:                       

Bruk parkeringsplassen nord for det nye fengselet, om det er fullt kan du parkere utenfor Vikjatunet. 

Det ligg ca 300 meter nord for fengselet. Det er ikke tillatt med bil inn på fengselets område. 

 

 

 

 

Postadresse:                       Besøksadresse:                  Telefon: 57 69 65 02                     

Postboks 163                     Røysavegen 47                     

6891 Vik i Sogn                6893 Vik i Sogn                  

 

Epost: vik.fengsel@kriminalomsorg.no  

 

 

Region Vest – Vik fengsel Kriminalomsorgen 
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