
 
   

 

Kommissorium for Københavns Scenekunstudvalg 

 

 

Baggrund 

Efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget 

besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den 25. oktober 

2007 at nedsætte et særligt udvalg – Københavns 
Scenekunstudvalg. Udvalget nedsættes i henhold til lov om 

kommunernes styrelse § 17, stk. 4. 

 

Borgerrepræsentationen har den 20. januar 2022, efter 

indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, besluttet at 

udvide antallet af medlemmer i Københavns Scenekunstudvalg 

med ét teaterkyndigt medlem fra Organisationen De Frie 

Koreografer.  

 

Kommissorium 

Københavns Scenekunstudvalg skal behandle ansøgninger om 

støtte til scenekunstneriske projekter. Udvalget har 

beslutningskompetence. 

 

1. Udvalgets opgaver 

1.1. Ansøgninger om støtte til scenekunstneriske projekter 

– udvalget skal: 
 

 Afholde mindst 4 kvartalsvise møder årligt 

 Vedtage hvilke generelle kriterier, der skal lægges 

til grund for tilskud til scenekunst. 

 Bevilge støtte efter de vedtagne kriterier, jf. 

ovenfor 

 

1.2. Udvalget skal endvidere efter anmodning generelt, 

rådgive  

       Kultur- og Fritidsudvalget i scenekunstneriske 

spørgsmål.   

 

1.3. Der aflægges årsberetning til Borgerrepræsentationen 

om  

23. marts 2022 
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      udvalgets virke inden 1. juni i det efterfølgende 

år 

 

2. Funktionsperiode 

Udvalgets medlemmer udpeges for indeværende kommunale 

valgperiode. 

 

Københavns Scenekunstudvalgs funktionsperiode følger 

herefter den kommunale valgperiode. 

3. Sammensætning 

Udvalget har otte medlemmer, heraf tre medlemmer med sæde 

i Borgerrepræsentationen og fem teaterkyndige medlemmer: 

To medlemmer fra Dansk Skuespillerforbund, et medlem fra 

Danske Dramatikeres Forbund, et medlem fra Foreningen af 

Danske Sceneinstruktører samt et medlem fra 

Organisationen De Frie Koreografer. Formandsposten 

bestrides af en af de teaterkyndige udvalgsmedlemmer. 

Samtlige medlemmer udpeges af Borgerrepræsentationen. 

 

De fem teaterkyndige medlemmer udpeges efter indstilling 

med et medlem fra hver af de fem organisationer.   

 

De teaterkyndige skal fortrinsvis udpeges blandt personer 

med bopæl i Københavns Kommune, subsidiært skal de have 

tilknytning til Københavns Kommune. 

 

Når de otte medlemmer er valgt, indkaldes udvalget til 

første møde. På første møde vælger udvalget formand 

(blandt de teaterkyndige) og næstformand på baggrund af 

flertalsbeslutning. På første møde vedtages tidsplan for 

udarbejdelse af kriterier for tilskud til scenekunst.  

 

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden 

 

5. Evaluering 

Udvalgets arbejde evalueres efter den 1. januar 2010, ca. 

2 år efter udvalgets nedsættelse. 

 

6. Vederlæggelse 

Der ydes diæter efter Indenrigsministeriets regler til de 

af udvalgets medlemmer, som ikke tillige er medlemmer af 

Borgerrepræsentationen. 

 


