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Spørgsmål 
Udlejning af offentlige lokaler i prime time tider: 

1. I hvilket omfang er prime time tider i fx offentlige lokaler som 
idrætshaller på gymnasier eller andre offentlige institutioner 
udlejet til private udbydere af idræts (eller øvrig) aktivitet? 

2. Hvilken udvikling har der været af disse udlejninger over tid? 
Svaret ønskes anført i en tabel for med angivelser af udlejninger 
for hhv. 2021, 2020, 2019, 2018 samt 2017.  

3. Hvilket politisk handlerum er der for at gøre prime time tider i 
offentlige lokaler som fx gymnasiehaller tilgængelig for det fol-
keoplysende foreninger i stedet for udlejning til private? 

 

 

Svar 

Spørgsmål 1: 
I hvilket omfang er prime time tider i fx offentlige lokaler som idrætshal-
ler på gymnasier eller andre offentlige institutioner udlejet til private 
udbydere af idræts (eller øvrig) aktivitet? 
 
Svar: 
Københavns Kommune ligger ikke inde med systematisk viden om ud-
lejning i offentlige institutioner, der ikke administreres af Københavns 
Kommune. 
 
Spørgsmål 2: 
Hvilken udvikling har der været af disse udlejninger over tid? Svaret øn-
skes anført i en tabel for med angivelser af udlejninger for hhv. 2021, 
2020, 2019, 2018 samt 2017.  
 
Svar: 
På baggrund af svar på spørgsmål 1 er det ikke noget Københavns Kom-
mune kan levere data på.  
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Hvilket politisk handlerum er der for at gøre prime time tider i offentlige 
lokaler som fx gymnasiehaller tilgængelig for det folkeoplysende for-
eninger i stedet for udlejning til private? 
 
Svar: 
Det fremgår af folkeoplysningsloven, at egnede ledige lokaler, herunder 
idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommu-
nen eller er beliggende i denne, skal anvises i prioriteret rækkefølge til 
den frie folkeoplysende virksomhed. De faciliteter, der er tale om, er: 

- Kommunale lokaler m.v. 
- Lokaler m.v. der benyttes til udbud af uddannelser med god-

kendelse efter lov om institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov om institutio-
ner for forberedende grunduddannelse, lokaler, der benyttes til 
udbud af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- 
og sundhedsassistent, sygeplejerske og radiograf, og af den 
pædagogiske grunduddannelse og lokaler, der benyttes til akti-
viteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v. 

- Regionale lokaler m.v. 
- Statslige lokaler m.v. 

 
Københavns Kommune arbejder løbende for at få adgang til offentlige 
lokaler, som ikke administreres af Københavns Kommune. I dag er der 
lejeaftaler med NEXS under Københavns Universitet, Københavns Pro-
fessionshøjskole – Campus Carlsberg og Amager Hospital. 
 
Derudover har Københavns Kommune også en lejeaftale med CIS – Co-
penhagen International School. 
 
Der har tidligere været udlån på Christianshavns Gymnasium og Kø-
benhavns Åbne Gymnasium. Begge aftaler blev opsagt, da gymnasi-
erne ikke ønskede at have en ansat til at lukke fritidsbrugere ind og hel-
ler ikke ønskede at etablere automatisk adgangskontrol for fritidsbru-
gere. Grundet datasikkerhed er det ikke muligt for Københavns Kom-
mune selv at etablere automatisk adgangskontrol på gymnasierne, da 
eksterne institutioner ikke må få adgang til de kommunale servere. 
 
Ligesom med kommunale lokaler, er det ejeren, der afgør i hvilket om-
fang lokalet kan opfattes som ledigt. Således oplyser flere uddannelses-
institutioner overfor kommunen, at idrætslokalerne anvendes helt eller 
delvist til egen brug også udenfor den almindelige skoletid. Henset til, 
at foreningerne har brug for kontinuerlige aktiviteter, er det vurderin-
gen at potentialet for anvendelsen derfor er begrænset. 
 
Kommunen skal betale for driftsudgifterne for brugen af faciliteterne. 
Når Københavns Kommune laver aftaler med ikke-kommunale instituti-
oner, bliver der rent praktisk indgået en lejeaftale, hvor Københavns 
Kommune dækker lejeudgifter, så faciliteterne kan stilles til rådighed for 
folkeoplysende foreninger. Udgifterne til brugen af faciliteter afholdes 
af den samlede ramme til brug for lokaler til folkeoplysende foreninger. 
Der indgår derfor også en økonomisk vurdering i overvejelser om nye 
lejemål.  
 
Københavns Kommune giver kun adgang til folkeoplysende formål de 
steder, der er indgået aftale med. 
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Med venlig hilsen 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør  
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