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Kulturskolens organisering / jf. ny musikskolebekendtgørelse
Skoleudvalget besluttede på mødet 22.04.14, at fremtiden for kulturskolens
bestyrelse skulle drøftes senere i byrådsperioden. Dvs. at der senere i byrådsperioden skulle tages stilling til om den nuværende organisering med bestyrelse skulle ændres.
Baggrund
I forbindelse med ny kunststøttereform og vedtagelsen af Lov om Statens
Kunstfonds virksomhed i 2014 blev Musikloven ændret fsva. musikskolerne.
Det betød at en ny Bekendtgørelse for musikskoler trådte i kraft 01.01.141.
Bekendtgørelsen erstattede bl.a. de tidligere vejledende retningslinjer og de
vejledende standardvedtægter for musikskoler, som Aalborg Kulturskoles nuværende vedtægter er lavet efter tilbage i 2009 i forbindelse med fusionen af
Den Musiske Skole og Aalborg Musikskole til Aalborg Kulturskole.
Den lovpligtige musikskoledrift udgør den væsentligste del af Aalborg Kulturskoles virksomhed.
Bekendtgørelsen for Musikskoler fastlægger en række bestemmelser om musikskolens opgaver og formål, vedtægter og lærerplaner, økonomi samt tilsyn
og samarbejde. I store træk svarer bekendtgørelsen til rammerne for musikskoledrift, som de fremgik af de tidligere vejledende retningslinjer og vejledende standardvedtægter.
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https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=151873
Kulturskolens undervisning i musik (herunder MGK) gennemføres i henhold til musikloven, dvs. som den
lovpligtige musikskolevirksomhed i kommunen. Kulturskolens undervisning i billedkunst (herunder BGK),
ballet og drama (herunder TGK) er ikke omfattet af lovgivning eller centralt fastsatte retningslinjer mv. Regler inden for disse 2 fagområder fastlægges alene af Aalborg Kommune.

Intentionerne bag bekendtgørelsen var dog, at efterkomme et ønske fra
kommunerne (KL) om at forenkle bestemmelser, så Statens Kunstfond ikke
længere skulle godkende musikskolernes vedtægter.
Kommunerne og musikskolerne fik derfor på dette område nu et friere rum til
at organisere den lovpligtige musikskolevirksomhed og således er det fra 1.
januar 2014 ikke længere et krav, at en musikskole skal have en bestyrelse.
Nationalt har det betydet, at flere kommuner pt. enten har gennemført eller
overvejer ændret organisering af området fsva. musikskolernes organisering
med egen bestyrelse, eksempelvis med ’kulturskoleråd’, ’brugerråd’ eller ’advisory board’.
Hertil kommer, at de tidligere standardvedtægter for musikskoler var udarbejdet, så intentionerne var, at de ’passede’ til både kommunale institutioner
og selvejende institutioner. Det betyder bl.a. at en række bestemmelser omkring budget, regnskab og ansvar fremad nu i højere grad kan målrettes
kommunale institutioner.
Den ændrede lovgivning nødvendiggør ikke i sig selv ændringer i forhold til
Aalborg Kulturskoles gældende vedtægter.
En vedtægtsændring vil skulle besluttes af Byrådet.
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