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Kriminalomsorgen Nordland 
Avdeling høy sikkerhet, Mosjøen

BESØKSTILLATELSE – ORDINÆRT OG VIDEOBESØK 
 

Viktig: Denne besøkstillatelsen og legitimasjon må forevises ved hvert ordinære besøk. 
 
 

Navn:__________________________________________________Fødsel/pers_____________________ 
 
Adresse:________________________________________________TLF:__________________________ 
 
E-post (for videobesøk):__________________________________________________________________ 
 
Innsattes navn:_________________________________________________________________________ 
 
Relasjon til den innsatte:_________________________________________________  

 

 
 

 Søknaden sendes ferdig utfylt og signert til:  
Kriminalomsorgen Nordland – Avd. høy sikkerhet, Mosjøen – Mathias Bruns Gate 23 – 8657 MOSJØEN. 
Kan eventuelt skannes og sendes: postmottak-8625@kriminalomsorg.no 

 
 Innsatte har anledning til å motta besøk en gang pr uke, med en varighet av 1 time, i tillegg til 1 time 

videobesøk.  
Besøkende med lang reisevei kan etter godkjennelse av Mosjøen fengsel avtale utvidet besøkstid.   

 
 Aldersgruppen mellom 16 og 18 år må ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte for å komme på 

besøk. 
 Barn under 16 år skal være i følge med en foresatt som skal være tilstede under hele besøket. 

 
 Den innsatte kan motta klær, post og annet lesestoff. Alt skal leveres til besøksbetjenter før besøket 

starter.  
 Det er kun anledning til å sette penger inn på den innsattes konto via giro/ nettbank til fengslets konto 

1506.29.84306 NB. Innsattes navn påføres giro/merknader i nettbank. 
 

 Den besøkende kan bli visitert og/eller kontrollert ved bruk av teknisk utstyr eller hund for å hindre 
at det tas med gjenstander eller annet som ikke er tillatt. 

 Innsmugling av rusmidler (narkotika, alkohol, medikamenter og lignende) medfører straffeansvar. 
 Besøket vil ikke bli gjennomført dersom du møter beruset, det lukter alkohol av deg, eller du er ruset 

på annen måte. Besøk kan også bli avvist ved uakseptabel atferd.      
 

SØKNADEN ER:    GODKJENT   /   AVSLÅTT 
KONTROLLTILTAK (Besøk i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal som hovedregel kontrolleres): 
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Kriminalomsorgen Nordland 
Avdeling høy sikkerhet, Mosjøen 

 Det er ikke tillatt å ha med mobiltelefon på besøket. 
 Overtredelse av bestemmelsene medfører at besøket avbrytes og at besøkstillatelsen kan inndras og 

videre besøk kan bli nektet. 
 Besøk kan bli avvist av andre spesielle årsaker, eks. bråk/uro i fengselet, innsatte er ikke i stand til å 

motta besøk mv. 
 
 

 Den besøkende kan søke om ukontrollert besøk. Se straffegjennomføringsloven §31 med 
retningslinjer for ytterligere informasjon.  

 Følgende personopplysninger vil bli innhentet og lagret i Kriminalomsorgens datasystemer:  
navn, adresse, tlf.nr, fødselsnr, emailadresse og relasjon til innsatte. 

 Kriminalomsorgen innhenter også informasjon om den besøkendes vandel i henhold til 
straffegjennomføringsloven § 27, 5 ledd med tilhørende retningslinjer, samt andre opplysninger fra 
politiet. For ytterliggere informasjon vedrørende personopplysninger henvises det til 
www.kriminalomsorgen.no   

 Personer som er domfelt eller bøtelagt etter narkotikalovgivningen kan bli nektet adgang til besøk.  
 
 
 

 Besøk må bestilles på forhånd på telefonnr.: 75 11 12 70 fra kl. 15:15 til 19:00 onsdag.

 
 
 
 
 

 BESØKSTIDER: 
Lørdag og søndag kl. 1100-1200, 1230-1330 og 1400-1500. 

 
 
 
 
 
 Jeg ønsker svar på søknaden tilsendt på epost.  

 
 
 
 
 

 
 Underskrift besøkende: Underskrift Kriminalomsorgen: 


