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1.2. Okonomisk orundlaa

Under Kulturministeriets foregEende musikhandlingsplan, Nye Toner, for perioden

2008-2011, udgjorde det Sdige tilskud til MXD 3,6 mio. kr. Under den nye musik-

handlingsplan, En Musikscene - Mange Genrer, for perioden 20L2-20L5, er tilskud-

det oget til 4,0 mio. kr. 6rligl.

Den forhojede bevilling gives med henblik pE en oget eksport pt de nere uden-

landske musikmarkeder, Bevillingen gives fortsat under forudsetning af

r Et Kulturministeriets tilskud matches af en egenfinansiering fra branchen pt mi-

nimum 50 pct.

o dt Kulturministeriets tilskud ikke anvendes til administration af MXD, men ude-

lukkende til konkrete eksportaktiviteter. Omkostninger til institutionens drift fi-

nansieres sarskilt af organisationerne bag MXD.

Oversigten nedenfor viser MXD's realiserede indtegter i 2012 og forventede ind-

tegter i Srene 2013-2015. Statens tilskud er anfort som fastsat i Kulturministeriets

musikhandlingsplan for perioden 20L2-20L5, En Musikscene - Mange Genrer'
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Branchens medfinansiering af de eksportfremmende aktiviteter skal som minimum

udgore 4,5 mio, kr. i 2Ot2 og 4,0 mio. kr, i Srene 2013-2015' Denne medfinansie-



ring fremg$r ikke af foranstSende finansieringsoversigt og forventes ikke at indgS i

MXD's Srsregnskaber, men skal Srlig(opgores og oplyses i MXD's Ersrapport'

Hvis der gennemfores generelle eller specifikke besparelser pB offentlige kulturbe-

villinger, kan der ske en reduktion af de statslige tilskud'

2. Mission og vision for MXD

MXD har formuleret folgende mission og vision for sin virksomhed:

2.1, Mission

e At oge eksporten af dansk professionel popularmusik

r At styrke forretningsgrundlaget for danske kunstnere og musikselskaber, her-

under

o at udbygge og styrke netverkene mellem den danske og udenlandske mu-

sikbranche/medier,

o at medvirke til en professionalisering af den danske musikbranche ift. mu-

sikeksport.

2.2. Vision

. At medvirke til at brande Danmark som en nation af professionelle musikhan-

delsfolk, der er ekstraordinart organiserede, ordholdne, p8lidelige, passionerede,

Dette er vigtigt, fordi "folk handler med folk, de kan lide". En ting er at lave et

hit, Det selger sig selv. Men for storstedelen af kunstnerne og deres musik gel-

der det imidlertid, at musikken skal "beres frem" og deres karriere opbygges ad

$re - af folk som brender for deres musik og er motiverede, Troverdighed og

st&rke personlige netverksrelationer vil derfor kunne skabe konkurrencefordele

for dansk musik.
. MXD ser musikeksporten som en naturlig platform og et omdrejningspunkt for

tverindustrielle og tverkulturelle eksportfremstod. MXD gnsker at medvirke til at

samle kulturen, industrien, offentlige organisationer og interesseorganisationer

om opbyggelse af en nationalt koordineret indsats, der har til formEl at udvikle
''events og brands, hvor bl.a, kulturen vil udgOre en effektiv "isbryder"til ek-

sportmarkederne,

MXD har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1'

Strategien, som lgbende kan revideres. Denne er tilgangelig p3 www.mxd'dk'

3. Opgaver og mAl for MXD

Med udgangspunkt i mission og vision og pt grundlag af MXD's strategi er der aftalt

nedenstSende resultatmSl for orkestrets opgaver:



Opgave Resuttatmtl
Eksportstotte Mtl 1,1. At eksportstotten genererer nye aftaler om

afsatning af dansk musik i udlandet.

MAI 1.2, At eksportstotten genererer nye netverk
mellem den danske og udenlandske musikbranche og

kunstnere,

Mtl 1.3. At eksportstgtten genererer medieomtaler

for dansk musik i udlandet.

Internationale projekter Mtl 2,1. At de internationale projekter genererer nye

aftaler om afsatning af dansk musik i udlandet,

MAI 2,2, At de internationale projekter formSr at

samle vagtige aktorer fra udlandet (musikselskaber

og medier) omkring projekterne og dansk musik ge-

nerelt.

MAI 2,3. At de internationale projekter genererer

medieomtaler for dansk musik i udlandet,

Videndeling og kommunika-

tion

MAI 3.1. At videndeling og kommunikation genererer

medieomtaler for dansk musik i udlandet.

MAI 3,2, At videndeling og kommunikation genererer

brugbar information vedr. musikeksport for den dan-

ske musikbranche.

I tilknytning til strategi og mtt har MXD opstillet en rakke nogletal og indikatorer,

som illustrererden Onskede udvikling, se bilag 1. Disse nogletal og indikatoreran-

vendes i den Sdige resultatopfolgning, men har ikke karakter af resultatkrav,

4. Rapportering af resultater
Det offentlige tilsyn med MXD varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgorelse nr,

L70L af 21. december 2010 om okonomiske og administrative forhold for modtage-

re af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Grundlaget for afrapporteringen er 8rsregnskab og ledelsesberetning, jf. I 10 og 11

i ovennevnte bekendtgorelse, hvor MXD aflegger regnskab og redegor for opfyl-

delse af mtlene og i gvrigt redegor for Srets faglige og okonomiske resultater. Som

led heri indgtr nggletal og indikatorer.

Ledelsesberetningen skal desuden indeholde en orientering om eventuelle aendrin-

ger i strategi samt en kort redegorelse for, hvorledes MXD har arbejdet med Kul-

turministeriets anbefalinger om god ledelse, jf, "God ledelse i selvejende kulturinsti-

tutioner", 2011 (www.kum,dk).




