Kommissorium For Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg
Baggrund:
Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg er nedsat iht. Kommunalfuldmagten af Aalborg Byråd jf. den
kommunale styrelseslov § 17 stk. 4 og hører under Sundheds- og Kulturudvalget.
Kommissorium:
Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg 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.
Udvalget skal behandle ansøgninger om støtte til rytmiske musik formål. Udvalget har indstillingsret.
1. Udvalgets opgaver
1.1 Ansøgninger om støtte til vækstlagspleje, koncerter, koncertrækker og andre musikalske projekter
indenfor den rytmiske musik.
Udvalget skal:
 Planlægge mindst 4 møder årligt
 Udarbejde forslag til generelle kriterier, der skal lægges til grund for tilskud til den rytmiske musik
 Behandle ansøgninger efter de vedtagne kriterier og indstille til Sundheds- og Kulturudvalget og
rådmanden
1.2 Udvalget skal endvidere efter anmodning generelt, rådgive Sundheds- og Kulturudvalget og/eller Aalborg
Byråd i musikfaglige spørgsmål inden for den rytmiske musik.
1.3 Udvalget er desuden forpligtet til at indgå i dialog med det aalborgensiske musikmiljø ved som minimum
at afholde:
 Et offentligt møde med kommunens musikaktører pr. år

1.4 Der aflægges årligt beretning til Sundheds- og Kulturudvalget om udvalgets virke.
1.5 Udvalget fastsætter sin forretningsorden ved konstitueringen.
2. Funktionsperiode
Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalgs funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Dog
fungerer et siddende Rytmisk Musikudvalg indtil nyt medlemsvalg har fundet sted.
3. Sammensætning
3.1 Udvalget har mindst syv medlemmer. Heraf skal to af medlemmerne have sæde i Aalborg Byråd og kan
have sæde i Sundheds- og Kulturudvalget. De øvrige skal være musikkyndige. Formandsposten bestrides af
en af de musikkyndige repræsentanter.
3.2. De 5 musikkyndige personer skal enten have bopæl i Aalborg Kommune eller have en stærk tilknytning
til det rytmiske musikmiljø i kommunen.
Man skal ansøge eller indstilles til at få en af de 5 musikkyndige pladser i Aalborg Kommunes Rytmiske
Musikudvalg.
3.3 Sundheds- og Kulturforvaltningen vurderer ud fra en række kriterier ansøgerne. Aalborg Kommunens
formelle fora for rytmiske musikaktører ser ansøgerfeltet og har udtaleret til byrådet.
3.4 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller sammensætningen samt suppleanter til byrådet.

3.5 Samtlige medlemmer udpeges af byrådet.

4. Valgperioder
De musikkyndige repræsentanter kan højst have sæde i Det rytmiske Musikudvalg i to sammenhængende
valgperioder med virkning fra den kommunale valgperiode 2018-21.
Der skal gå mindst en valgperiode, før et tidligere medlem kan genindtræde i udvalget.
5. Vederlæggelse
Der ydes diæter efter Indenrigsministeriets regler til de af udvalgets medlemmer, som ikke tillige er
medlemmer af byrådet.

