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Nyt administrationsgrundlag for brug af lokaler på Københavns
Rådhus

I det følgende gennemgås ændringerne mellem de hidtidige retningslinjer og det foreliggende udkast til nyt samlet
administrationsgrundlag for udlån mv. af lokaler på Rådhuset: ’Rammer og retningslinjer for udlån mv. af lokaler på Københavns
Rådhus’.
Emne

Indhold

Borgerrepræsentanternes
brug af lokaler

Retningslinjer for
Borgerrepræsentationens
brug af lokaler på
Rådhuset:
-

Mødeaktivitet
direkte relateret
til det
kommunale
hverv

Tidligere BRbeslutninger
Indstilling om
’Retningslinjer vedr.
brug af Rådhusets
lokaler og afholdelse
af officielle
modtagelser på
Københavns Rådhus’
BR 15.06.2011

Ændringer
Brug af lokaler i forbindelse
med Borgerrepræsentationens
medlemmers møder, der er
direkte relateret til det
kommunale hverv
Efter de hidtidige
retningslinjer har det alene
været muligt at bestille let
forplejning til møder med
deltagelse af eksterne gæster.

-

Opstillingsberett
igede partiers
lån af lokaler til
mødeaktiviteter
relateret til
kommunale
opgaver

Der har i praksis været behov
for at kunne bestille
almindelig mødeforplejning
til møder med eksterne
samarbejdspartnere. F.eks. at
kunne bestille sandwich til
arbejdsmøder med
borgergrupper, foreninger,
interesseorganisationer eller
erhvervsorganisationer.
Det er baggrunden for at det
anbefales, at der i de ny
retningslinjer gives mulighed
for bestilling af almindelig
mødeforplejning under
forudsætning for at
mødeforplejningen er i
overensstemmelse med
grundsætningen om
økonomisk forsvarlighed.
Partipolitisk mødeaktivitet
relateret til kommunale
opgaver, som ikke er et udlån
til et BR medlem til møder
med relation til det
kommunale hverv.
Efter de hidtidige
retningslinjer har arrangøren
kunnet bestille let
mødeforplejning (drikkevarer
+ rådhuspandekager, kage,
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etc.)

Det er Hortens vurdering,
at kommunen ikke her har
hjemmel til at stille
forplejning til rådighed
hverken til kostpris eller til
markedspris, da forplejning
er en erhvervsaktivitet og
dermed indebærer risiko
for, at kommunen påfører
det private erhvervsliv
konkurrence. Muligheden
for bestilling af let
forplejning til kostpris er
derfor fjernet

Afholdelse af officielle
modtagelser og besøg på
Københavns Rådhus

Retningslinjer for
afholdelse af officielle
modtagelser og besøg på
Københavns Rådhus

Indstilling om
’Retningslinjer vedr.
brug af Rådhusets
lokaler og afholdelse
af officielle
modtagelser på
Københavns Rådhus’
BR 15.06.2011

Generelt
Indføjet mulighed for at
dispensere ved
modtagelser/besøg/jubilæer/pr
essemøder af særlig betydning
for København.
Officielle besøg
Kravet om, at højest 15 pct. af
deltagerne skal være danske
personer er fjernet, da kravet i
praksis ikke har været
relevant henset til formålet
med officielle besøg.
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Jubilæer
75 års jubilæer er medtaget,
da det også er en markant
mærkedag.

Borgerlige vielser med
efterfølgende markering på
Københavns Rådhus

Retningslinjer for brug
af lokaler på Rådhuset til
borgerlig vielse med
efterfølgende markering

Nej

Det er
Økonomiforvaltningens
vurdering, at den mangeårige
praksis for, at en vielse efter
nærmere aftale kan
gennemføres i et andet lokale
på Københavns Rådhus end i
Bryllupssalen er lovlig.
Økonomiforvaltningen har
derfor medtaget denne praksis
i det ny
administrationsgrundlag for
udlån mv. af lokaler på
Københavns Rådhuslokale
Derimod er den særlige
praksis, hvor medlemmer af
Borgerrepræsentationen har
haft mulighed for at låne et
lokale på Københavns Rådhus
til en reception i forlængelse
af medlemmets indgåelse af
ægteskab ikke videreført.

Udlån af lokaler til
kulturelle formål

Retningslinjer for brug
af lokaler til kulturelle
og andre folkeoplysende

Indstilling om
’Udlejning af lokaler
på Rådhuset til
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aktiviteter.

kulturelle formål’

Udlejning af lokaler til
kommercielle formål

Retningslinjer for
udlejning af lokaler til
kommercielle formål

BR 15.06.2011
Indstilling om
’Udlejning af lokaler
på Rådhuset til
kulturelle formål’

Markedslejen for Rådhusets
lokaler fastsættes årligt af
Københavns Ejendomme og
Indkøb.

Procedure for udlån af og
udleje af lokaler på
Rådhuset
Modtagelsesudvalget

---

BR 15.06.2011
---

Nyt afsnit

Retningslinjer for
ansøgning om udlån/leje
af Rådhushallen og
Festsalen

Indstilling om
oprettelse af § 17, stk.
4 udvalg
(modtagelsesudvalget)

Nyt afsnit

BR 15.12.2016
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