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SAGSRESUMÉ
By- og Kulturudvalget har på mødet den 1/12 2009 drøftet forslag til fremtidig organisering af
Odense Musikudvalg. Følgende forslag er resultat af By- og Kulturudvalgets drøftelse.
Odense Kommune har tradition for et armslængdeorgan på musikområdet. Odense Musikudvalg
har til formål at medvirke til at fremme det lokale musikliv og rådgive i forbindelse med
musikområdet i Odense Kommune.
Med henblik på at føre Odense Kommunes tradition for et armslængdeorgan på musikområdet
videre og styrke dets gennemslagskraft foreslås en ny fremtidig organisering af Odense
Musikudvalg.
Forslaget betyder, at Odense Musikudvalg nedsættes af byrådet under By - og Kulturudvalget, jf.
muligheden i lov om musik og den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4.
Medlemmerne af Odense Musikudvalg udpeges af byrådet efter indstilling fra specifikke
musikorganisationer udvalgt af By- og Kulturudvalget.
Odense Musikudvalg tildeles kompetence til at administrere midler på vegne af By - og
Kulturudvalget efter By- og Kulturudvalgets forudgående godkendelse af retningslinier for
administrationen.
Det foreslås, at medlemmerne modtager diæter for deres medlemshverv i overensstemmelse
med § 16 a i den kommunale styrelseslov.
INDSTILLING
By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender vedtægter for
fremtidig organisering af Odense Musikudvalg.
By- og Kulturudvalget kan anbefale indstillingen. Udvalget anbefaler dog, at Kansas City
flyttes fra pkt. 1 f til pkt. 1 e. Kulturmaskinen, Internationalt Hus og Studenterhuset udgør et
spillested, jf. § 2, stk. 1 f.
Borgmesterforvaltninge n har ingen bemærkninger.
Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.
BESLUTNING
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING
By- og Kulturudvalget har på mødet den 1/12 2009 drøftet en fremtidig organisering af Odense
Musikudvalg. Følgende forslag er resultat af By- og Kulturudvalgets drøftelse.
Forslaget indeholder vedtægt for en fremtidig organisering af Odense Musikudvalg. Til
vedtægten hører et bilag med By- og Kulturudvalgets valg af indstillende musikorganisationer.
Det fremgår af kulturpolitikken, at prioriteringer i kulturlivet bl.a. sker på baggrund af
kunstnerisk faglighed. Da Odense Kommune har tradition for at benytte faglig rådgivning på

musikområdet, foreslås en ny fremtidig organisering af Odense Musikudvalg med henblik på at
styrke dette indsatsområde i kulturpolitikken.
Den fremtidige organisering skaber bl.a. rekrutteringssikkerhed, bred repræsentation i Odense
Kommunes lokale musikliv, engagement gennem hele valgperioden, kendskab til Odense
Musikudvalg blandt det lokale musikliv samt stærkere parallelitet med s tatslige
armslængdeorganer.
Forslag til fremtidig organisering af Odense Musikudvalg indebærer, at:


Odense Musikudvalgs opgave er at fremme musiklivet i Odense Kommune og medvirke
til at samordne den musikalske virksomhed i overensstemmelse med kulturpolitikken i
Odense Kommune.



Odense Musikudvalg nedsættes af byrådet under By- og Kulturudvalget, jf. lov om
musik, samt den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.



By- og Kulturudvalget vælger musikorganisationer og musikarrangører blandt det lokale
musikliv, som får til opgave at indstille personer til Odense Musikudvalg.



Odense Musikudvalg består af 7 medlemmer og 3 suppleanter.



Hvervet som medlem af Odense Musikudvalg gøres diætberettiget.



Odense Musikudvalg administrerer på By- og Kulturudvalgets vegne et årligt beløb til
primært koncertaktiviteter. Administrationen sker på baggrund af regler godkendt af By og Kulturudvalget.



Odense Musikudvalg kan i øvrigt rådgive By- og Kulturudvalget på musikområdet.



By- og Kulturudvalget fører kontrol med Odense Musikudvalgs administration via fx
orienteringer på By- og Kulturudvalgsmøder.



Ansøgere til Odense Musikudvalgs midler kan rette henvendelse til By -og
Kulturforvaltningen med henblik på at få deres sag taget op i By - og Kulturudvalget.

Forslag til fremtidig organisering er udarbejdet i samråd med det eksisterende Odense
Musikudvalg.
Forslaget har endvidere været til udtalelse i Odense Musikudvalg. Odense Musikudvalg har ikke
anvendt dets mulighed for at vedlægge en udtalelse som bilag til sagsfremstillingen.
ØKONOMI
En godkendelse af fremtidig organisering indeholdende diæter til Odense Musikudvalg vil have
økonomiske konsekvenser i form af udgifter til diæter på 15-20.000 kr. pr. år, som vil blive
afholdt af budgetområde 1.2, Fællesudgifter.

Administrative konsekvenser
Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.
Et ændret musikudvalg i Odense Kommune sekretariatsbetjenes fortsat i By - og
Kulturforvaltningen.
SundhedsKonsekvensVurdering (SKV)
Sundhedskonsekvensvurdering ved godkendelse af ovenstående beslutningsforslag er foretaget
med udgangspunkt i screening for sundhedspolitikkens 12 indsatsområder og
sundhedspolitikkens særlige målgrupper.
Forslagets gennemførelse vurderes herefter ikke at have sundhedskonsekvenser.
BILAG
1. 1: Vedtægt for Odense Musikudvalg (Vedtægt for musikudvalget i Odense Kommune.pdf)

