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Musikby 2020 - kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg

2. august 2016

Baggrund
Èn af målsætningerne i Kultur- og Idrætspolitikken fra 2015 er, at Roskilde Kommune fortsat skal være førende på
musikområdet, og målet er udarbejdelse af en strategi for Roskilde Kommune som musikby.
Procesplanen for strategiarbejdet er godkendt af byrådet, og efter byrådets forårsseminar 2016 er flere afdelinger
på tværs af forvaltningerne i kommunen blevet involveret i procesarbejdet.
Til at understøtte Musikby 2020 nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, hvor borgmesteren er formand. Udvalget skal
have deltagelse af repræsentanter fra byrådet samt relevante eksterne parter.

Formål
Udvalgets formål er:
1. At sikre Musikby 2020s retning og mål.
2. At sikre fremdrift i processen.
3. At arbejde for, at Musikby 2020 bliver forankret bredt.
4. At udvikle en nytænkende strategi og handleplan for Musikby 2020
5. At Musikby 2020 er meningsgivende for musikaktører og borgere på tværs af musikgenre, køn, alder samt
kulturelle og sociale tilhørsforhold.
6. Skabe alliancer og gode kontakter, som kan understøtte Musikby 2020.
7. Støtte op omkring implementering og udmøntning af Musikby 2020.

Projektmål
Målet med Musikby 2020 er at give Roskilde Kommune en central position som musikby både regionalt og
nationalt. I de nye mål og visioner skal musikken være motor for kultur, dannelse og fællesskaber i Roskilde
Kommune samt løftestang for vækst og branding i Roskilde Kommune.

Organisation
Udvalget består af 10 medlemmer, som indgår i alle møder i forbindelse med beslutninger om udvalgets oplæg til
Økonomiudvalget om Musikby 2020.
Udvalget skal bestå af:
• Fem byrådsmedlemmer: Borgmesteren som formand samt formændene fra henholdsvis Kultur- og
Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Derudover to byrådsmedlemmer, som udpeges af byrådet
• Ét medlem udpeget af Gimle
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Ét medlem udpeget af Roskilde Festival
Et medlem udpeget af ungdomsuddannelserne
Op til 2 medlemmer med stærk musikfaglig profil, der udpeges af de i punkt 1-4 nævnte medlemmer

Udover udvalget faste medlemmer vil repræsentanter fra eksempelvis skolerne og de musiske skoler blive inviteret
til udvalgets møder i forbindelse med særlig temadrøftelser.
I udvalgets møder deltager direktøren for By, Kultur og Miljø, direktøren for Skole og Børn, chefen for Kultur- og
Idrætsafdelingen og chefen for Skoleafdelingen.

Kompetence
Udvalget refererer til og har indstillingsret til Økonomiudvalget.

Tidsplan
Udvalget starter op ultimo september 2016. Udvalget arbejder byrådsperioden ud.

Mødestruktur og form
Ultimo september 2016 mødes udvalget første gang med henblik på at drøfte udvalgets kompetencer mv i
forlængelse af dette kommissorium.
Frem til at strategi og handleplan for Musikby 2020 er godkendt af byrådet, mødes udvalget hver anden måned.
Herefter mødes udvalget 3-4 gange om året.

