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Spørgsmål 

Vi vedtog tidligere i år nye takster for bl.a. lokaleleje i kulturhusene, 

hvor der er forskellig sats for foreninger og andre. Jeg er i den forbin-

delse blevet kontaktet af en af Enhedslistens afdelinger på Amager, 

som har en mangeårig tradition for at holde deres medlemsmøder i 

kulturhuset. I forbindelse med sidste møde måtte de betale tre gange 

så meget, som de plejede. De undrede sig. Mit spørgsmål er derfor: 

  

Hvad er en forening i relation til betaling for leje af lokaler i kulturhu-

sene? 

  

En partiafdeling kaldes ofte også en vælgerforening eller en partifor-

ening. Den har medlemmer der betaler kontingent. Den har vedtægter 

og årlig generalforsamling med valg af ledelse. I relation til f.eks. op-

rettelse af bankkonto gælder bankverdens foreningsregler. 

 

Svar 

Kommuner må overordnet set ikke yde indirekte støtte til kommercielle, 

religiøse eller partipolitiske organisationer eller aktiviteter. Det betyder, 

at Københavns Kommune er forpligtet til at tage en pris svarende til 

markedsprisen, når kommunen lejer lokaler ud til denne kategori af or-

ganisationer og aktiviteter. Kommuner må godt yde indirekte støtte til 

frivillige foreninger og folkeoplysende foreninger, hvorfor prisen for leje 

for denne kategori ligger under markedsprisen. Endelig må kommunen 

stille lokaler til rådighed for private borgere til en leje under markeds-

pris, såfremt der ikke er tale om kommercielle eller partipolitiske aktivi-

teter. 

 

Københavns Kommune gør sit bedste for at kommunikere dette på en 

overskuelig måde på Book Byen. Hvis man går ind på Book byen – Priser 

(https://bookbyen.dk/prices), kan man læse om, hvad man skal gøre, 

når man booker som politisk organisation. De egentlige priser fremgår 
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ikke her. Men hvis man følger anvisningen på Book Byen og opretter sig 

som erhvervsdrivende aktør (denne kategori gælder rent systemteknisk 

også politiske organisationer), vil de korrekte priser for politiske organi-

sationer fremgå, når man klikker ind på de forskellige lokaler i fx kultur-

husene. Dermed vil man kunne se de korrekte priser, når man konkret 

booker et lokale.  

 
Med venlig hilsen 

Søren Tegen Pedersen 

Administrerende direktør 
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