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Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg: Økonomiudvalget 

Afdeling/Område: Viden & Strategi 

Udfærdiget den: 07.05.2021 

Initialer: JDC 

 

Projektnavn: Salgskonsulent. Funktion: 06.45.51 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 
Der søges en salgskonsulent med juridiske kompetencer. Pgl. skal have en udfarende funktion og have 

kendskab til efterspørgslen på erhvervs- og boligmarkedet. Være opsøgende på virksomheder der 

søger erhvervsjord til deres nye virksomheder eller erhvervsjord til eksisterende virksomheder – 

Front Office. Være på forkant med viden om aktuelle tendenser på Erhvervsområdet i samarbejde med 

Erhvervsrådet. Vurdering af kommunens ejendomme, udarbejde salgsopstillinger, annoncer og anden 

markedsføring. Fremvisning af ejendomme og byggegrunde. Funktionen understøtter Erhvervs-

politikken og kommunens bosætning. af ejendomme og byggegrunde. Udarbejde salgsopstilling, 

færdiggøre dokumenter ved et salg m.m. Stillingen placeres i Team Jura der har ansvaret for salg 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Forventer øget salg af grunde og tiltrækning af nye virksomheder. I dag er der ikke ressourcer til at 

være opsøgende og udfarende. Endnu bedre servicering af virksomheder og boger om henvendelser 

på køb af ejendomme og byggegrunde. Sparede udgifter til ejendomsmægler. 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Der vil foretaget løbende statistik på henvendelser, salg m.m. 

Opfølgning efter 2 år. 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Der er på Viden og Strategis konto 6 overført et akkumuleret overskud på 5,1 mio. kr. til 2021.  

Det foreslås, at første års finansiering findes i det akkumulerede overskud. 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Med dette tiltag vil vi kunne øge serviceringen og være opsøgende. Der vil være tid til markedsføring 

af kommens ledige ejendomme og byggegrunde. Der må forventes at komme et større salg. 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Ejendomsmægler/Jurist 700 700 700 700 700 

Finansieres af 

nuværende budget 

-700     

 


