Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af kommissorium for Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg og
proces for udpegning af medlemmer
2018-047141
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til kommissorium for Aalborg
Kommunens Rytmiske Musikudvalg, forslaget til rytmiske puljer samt processen for indstillinger til
musikkyndige medlemmer.
Beslutning:
Anbefales. Sagsbeskrivelsen justeres, således at alle medlemmer af de rytmiske spillesteders Dialogforum
nævnes.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Aalborg Kommunes budget for 2019-22 blev det besluttet, at der skulle nedsættes et
kommunalt rytmisk musikudvalg.
Baggrunden for beslutningen er den af Sundheds- og Kulturudvalgets godkendte strategi, for udviklingen af
den rytmiske musik i Aalborg Kommune. Et af de strategiske spor heri var en styrkelse af det strategiske
samarbejde og dialogen med den rytmiske musik i kommunen. Nedsættelsen af Aalborg Kommunes
Rytmiske Musikudvalg skal sikre en højere faglig kvalitet i vurderingen af de mange ansøgninger om støtte
indenfor det rytmiske musikområde, samt styrke dialogen mellem det rytmiske musikmiljø og det politiske
niveau.
Hjemlen til at nedsætte et rytmisk musikudvalg findes i kommunalfuldmagten og det skal nedsættes efter
reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 om særlige udvalg. Dette fremgår af bet. Nr. 798 af
1977 om Kommunalt Nærdemokrati. Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse nedsætte
særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner
for byrådet, Magistraten eller et af de stående udvalg. Et sådant udvalg kan byrådet sammensætte, så de
fornødne kompetencer bringes sammen. I disse udvalg kan medlemmerne være sagkyndige, græsrødder,
borgere, virksomhedsledere med viden om eller interesse for et specifikt område og politikere.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til kommissorium og deraf også udvalgets
medlemssammensætning.
Forvaltningen foreslår, at Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalgs primære opgaver vil være:
 ”skal virke til fremme af det rytmiske musikliv i Aalborg Kommune herunder både
vækstlagsmiljøerne, de musiske uddannelser, de professionelle aktører, koncertarrangører,
spillesteder og festivaler samt medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i området i
overensstemmelse med Aalborg Kommunes Kulturpolitik.”
 ”at have indstillingsret ift. midler fra Aalborg Kommunes puljer til rytmisk musik”.
 ”at medvirke til at udarbejde status for arbejdet med Aalborg Kommunes Strategi for Rytmisk Musik.”
 ”at rådgive Aalborg Byråd i sager indenfor rytmisk musik.”
Forvaltningen foreslår, at sammensætningen af Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg vil være
følgende:
 2 politikere med plads i byrådet, der kan have sæde i Sundheds- og Kulturudvalget.
 5 musikkyndige personer med bopæl i Aalborg Kommune, subsidiært skal de have tilknytning til
Aalborg Kommunes rytmiske musikmiljø.
Forvaltningen foreslår følgende indstillingsproces ift. til udvalgets musikkyndige medlemmer:
 Sundhed- og Kulturforvaltningen anmoder umiddelbart efter byrådets godkendelse af nærværende
sag, kommunens rytmiske musikmiljø om forslag til musikkyndige medlemmer.
o Deadline for forslag vil være 1. marts 2019, kl. 12.00.
o Anmodningen fremsendes til følgende: modtagere af kommunale driftstilskud vedrørende
rytmisk musik, modtagere af kommunale tilskud (herunder også tilskudsmodtagere fra
MUSAM) de seneste 3 år samt deltagerne i de afholdte workshops i forbindelse med
strategiarbejdet)
 Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejder i løbet af marts forslag til sammensætning af de
musikkyndige medlemmer. Indstillingen drøftes inden fremsendelse til byrådets endelige
godkendelse med følgende parter:
o De rytmisk spillesteders Dialogforum (Skråen, Studenterhuset, Huset, 1000fryd og
Musikkens Hus)
o Bestyrelsen i MUSAM
o Og de aktører, der bidrog til udarbejdelse af kommissoriet for arbejdet med strategien.



Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender den endelige sammensætning til byrådets
godkendelse den 13. maj 2019.
Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg vil herefter kunne træde sammen og afholde det første
konstituerende møde.
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Økonomi:
Forvaltningen foreslår endvidere, at Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg skal indstille ift. midler fra
Aalborg Kommunes puljer til rytmisk musik, herunder en andel af Kulturpuljen samt de øremærkede midler til
vækstlagspuljer, der indtil og med 2018 er udbetalt til Musisk Sammenslutning Aalborg (MUSAM).
Forvaltningen foreslår, at Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg afholder minimum 4 årlige ordinære
møder, at musikkyndige medlemmer modtager diæter jf. Indenrigsministeriets gældende regler og at
Kulturafdelingen er sekretariat for udvalget.

Tidsplan:
Sundheds- og Kulturudvalget
Magistraten
Byrådet

9. januar 2019
21. januar 2019
28. januar 2019

Indstillinger til medlemmer udarbejdes

februar

Sundheds- og Kulturudvalget
Magistraten
Byrådet

10. april 2019
29. april 2019
13. maj 2019

Sundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler, at det udarbejdede udkast til kommissorium for Aalborg
Kommunens Rytmiske Musikudvalg, forslaget til rytmiske puljer samt processen for indstillinger til
musikkyndige medlemmer godkendes.
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Bilag:
Forslag til kommissorium For Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg
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