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1. Tilsynsrådet for Fyns Amt

Slottet

5000 Odense C

2. HUSK

I skrivelse at 20. maj 1988, j.nr. 1987—089—461—9—3, har

j Tilsynsrådet for Fyns Amt udbedt sig Indenrigsministeriets udtal—

else om, hvorvidt Odense Kommune efter ministeriets opfattelse

lovligt har kunnet vedtage kun at yde støtte til Musikradets tiu—

sikskoles undervisning at børn og unge i Odense Kommune, idet

tilsynsrådet bemærker, at rådet nærmest må være af den op

fattelse, at Odense Kommune lovligt har kunnet trætte den nævnte

: beslutning under hensyn til, at de tre musikskoler er organiseret

som privatejede virksomheder, mens Musikrådets Musikskole er or

ganiseret som en selvejende institution uden erhvervsøkonornisk

formål

Baggrunden for tilsynsrådets henvendelse er en klage fra de

tre private musikskoler over, at det beløb, Odense Kommune yder

• til musikskoleundervisning, kun ydes til Musikrådets Musikskole

og ikke til samtlige musikskoler i kommunen.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet generelt udta

le følgende om en kommunes muligheder for økonomisk engagement i

musikskoler:

En kommune antages i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne

lovligt at kunne varetage musikundervisning at børn og unge. Korn—

niunen kan — hvis den ønsker at støtte musikundervisning — vare

tage opgaven ved at oprette en kommunal musikskole eller ved at

yde tilskud til en privatretligt organiseret institution, der

tilbyder musikundervisning. I sidstnævnte tilfælde skal kommunen

på sædvanlig vis sikre sig, at den private institution opfylder

de almindelige betingelser for modtagelse at kommunalt tilskud,

herunder at institutionen drives uden erhvervsøkonomisk formål,
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og at institutionen reelt er åben for alle de børn og unge, som

komiunen ønsker skal have mulighed for musikundervisrting. Det er

kommunens afgørelse, hvilken privat institution, den — nÉr oven—

navnte betingelser er opfyldt — vil samarbejde med. Andre private

institutioner har således, uanset hvorledes de Tnåtte være organi

seret, ikke noget krav på også at modtage støtte fra kommunen.

Ned venlig hilsen

flfl rethe Tesc


