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Spørgsmål nr. 1598 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor Familiehuset ved Pension 

Engelsborg aldrig er blevet etableret, og hvad ministerens plan 

er for, at det vil ske?”

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende, og 

hvortil jeg kan henholde mig:

”Familiehuset på Pension Engelsborg blev etableret i 2005 og 

var i brug indtil november 2014, hvor det blev lukket på grund 

af skimmelsvamp. Der var plads til fem familier i familiehuset.

Familiebehandlingen blev derfor flyttet til hovedhuset på Pen-

sion Engelsborg, hvorfra opgaven siden er blevet varetaget. An-

tallet af familier, der har været i behandling, har i perioden været 

meget svingende.

Kriminalforsorgen har fra sommeren 2015 gennemført flere ud-

redningsarbejder med henblik på at finde den mest hensigts-

mæssige måde at etablere et nyt familiehus på. 

I august 2016 blev det besluttet, at der skulle ske en ombygning 

af den eksisterende tilbygning/beboerfløj på Pension Engels-

borg, hvor nye faciliteter til familiebehandling skulle indtænkes. 

I januar 2017 blev projektet midlertidigt sat på pause, idet der 

opstod et behov for en generel afklaring af fremtiden for krimi-

nalforsorgens pensioner. I forlængelse heraf blev det overvejet 

at flytte familiehuset til Pension Brøndbyhus, men omkostnin-

gerne ved en ombygning af Pension Brøndbyhus viste sig at 

være for høje. 

I begyndelsen af 2018 blev det derfor besluttet, at familiehuset 

skulle opføres som et selvstændigt byggeri på Pension Engels-

borg inden for en økonomisk ramme på 6,1 mio. kr. 

Der blev på den baggrund gennemført en licitation i starten af 

2019, hvor der imidlertid ikke blev modtaget nogen konditions-

mæssige bud. 

Herefter blev der afholdt en ny licitation på projektet i august 

2019 med fire indbudte entreprenører, hvor der kun kom et til-

bud. 

Dette tilbud lå imidlertid uden for den økonomiske ramme, 

hvorfor kriminalforsorgen igangsatte en undersøgelse af, om 

den hidtidige kravspecifikation kan ændres, ligesom det under-
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søges, om det er muligt at øge den økonomiske ramme for byg-

geriet med henblik på at øge sandsynligheden for at modtage 

relevante tilbud. Dette arbejde pågår fortsat, men er blevet for-

sinket som følge af covid-19-situationen.

Kriminalforsorgen forventer at have en afklaring af de rejste 

spørgsmål inden udgangen af september 2020.”
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