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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Stine Finné Toft den 13. juli 

2022 om salgslisten. 

 

Spørgsmål 

Vi har fået tilsendt denne liste over salg af ejendomme og grunde i KK. 

 

Vil I hjælpe med at skabe et overblik over hvad der er den politiske pro-

ces, hvis der er grunde/ejendomme som vi ikke ønsker frasolgt, men i 

stedet kan se et kultur- og fritidsformål med? 

 

Svar 

Sager om køb og salg af kommunens faste ejendom henhører under 

BR. Salgslisten administreres af KEID og Økonomiforvaltningen.  

 

Inden en ejendom kommer på salgslisten har der været en forvaltnings-

høring, hvilket betyder, at forvaltningerne umiddelbart har vurderet, at 

der ikke er noget til hinder for at frasælge den konkrete ejendom. Hvis et 

medlem af BR ønsker, at en ejendom ikke skal sælges, kan det ske gen-

nem et medlemsforslag i BR. Ligeledes kan et medlem af Økonomiud-

valget stille et medlemsforslag i ØU, da køb og salg af fast ejendom 

henhører under Økonomiforvaltningens resort. Men et politisk ønske 

om at anvende en ejendom på salgslisten til kultur- og fritidsformål vil 

mere naturligt ske ved et medlemsforslag i KFU.  

 

Hvis medlemsforslaget vedtages, skal udvalget samtidig tage stilling til 

finansiering af leje, som skal findes inden for Kultur- og Fritidsforvalt-

ningens budget enten permanent eller frem til næstkommende bud-

getforhandling. Der udstedes herefter en standardlejekontrakt mellem 

KEID og KFF.  

 

Der skal afsættes økonomi til at foretage eventuelle byggetekniske un-

dersøgelser af ejendommen, samt udarbejdes et grundlag for den 
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kommende drift. Finansiering af driften incl. leje vil kunne fremsættes 

som budgetønske af udvalget eller et medlem. KFF vil efter endte un-

dersøgelser typisk fremlægge en sag eller et budgetnotat om sagen. 

 

Såfremt der ikke afsættes permanent finansiering, vil forvaltningen op-

sige lejemålet og ejendommen gå tilbage på salgslisten. 

 
Med venlig hilsen 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør  
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