
Ed. 772. Frumvarp til laga [422. mál]
um Tónlistarháskóla Íslands.

(Lagt fyrir Alþingi á 110. löggjafarþingi 1987-88.)

Markmið.
1. gr.

Tónlistarháskóli Íslands er æðsta menntastofnun landsins í tónlist, þjálfar skapandi og
túlkandi tónlistarmenn, mótar stefnu í tónlistaruppeldi og eflir tónmennt með þjóðinni.
Skólinn hefur aðsetur í Reykjavík.

2. gr.
Skólinn menntar kennara á öllum sviðum tónlistar, annast viðbótar- og endurmenntun

þeirra og hefur forustu um nýjungar í tónlistarkennslu. Hann er tónlistarskólum í landinu til
ráðuneytis um námsefni, kennslutilhögun og samræmingu prófa.

3. gr.
Skólinn kappkostar að varðveita og ávaxta íslenskan tónlistararf og stuðla að nýsköpun

í tónlist.

4. gr.
Menntamálaráðuneytið getur heimilað skólanum að starfrækja deildir neðan háskóla-

stigs sem búa nemendur undir æðra tónlistarnám, enda hafi tekist samkomulag milli ráðu-
neytisins og Reykjavíkurborgar um rekstur deildanna, sbr. 20. gr.

Inntökuskilyrði.
5. gr.

Rétt til inngöngu í Tónlistarháskóla Íslands hefur nemandi sem lokið hefur stúdents-
prófi eða hefur sambærilega almenna menntun og hefur staðist inntökupróf sem tryggir að
hann sé nægilega undir æðra tónlistarnám búinn.

Deildir.
6. gr.

Deildir í skólanum eru þessar:
1. Hjóðfæradeild.
2. Söngdeild.
3. Tónfræða- og tónsmíðadeild.
4. Tónlistarkennaradeildir.
Menntamálaráðuneytið getur heimilað stofnun fleiri deilda við skólann samkvæmt

tillögum skólaráðs.

Stjórn.
7. gr.

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans.

8. gr.
Rektor er yfirmaður skólans og æðsti fulltrúi hans gagnvart mönnum og stofnunum.

Rektor hefur yfirumsjón með starfsemi skólans og rekstri og vinnur að stefnumótun í
málefnum hans.

Rektor er kjörinn til fjögurra ára í senn af föstum kennurum skólans og úr hópi þeirra.
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9. gr.
Í skólaráði eiga sæti rektor og fjórir kjörnir fulltrúar sem hér segir: Tveir fulltrúar fastra

kennara, kjörnir úr hópi þeirra til tveggja ára í senn, einn fulltrúi lausráðinna kennara,
kjörinn úr hópi þeirra til eins árs í senn, og einn fulltrúi nemenda, tilnefndur af almennum
samtökum þeirra til eins árs í senn. Varamenn skulu tilnefndir með sama hætti. Skólaritari á
sæti á fundum skólaráðs með málfrelsi og tillögurétt en án atkvæðisréttar.

Rektor er formaður skólaráðs, en varaformaður skal vera annar fulltrúi fastra kennara,
kosinn af ráðinu til eins árs í senn. Skólaritari ritar fundargerðir ráðsins.

Skólaráð er því aðeins ályktunarfært að fjórir atkvæðisbærir menn sæki fund hið fæsta.
Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði eru jöfn sker atkvæði rektors úr eða þess sem
gegnir formannsstarfi í forföllum hans.

10. gr.
Skólaráð fjallar um meginatriði í starfsemi skólans og ber ásamt rektor ábyrgð á að hún

sé í samræmi við lög og aðrar gildandi reglur. Það sker úr málum er varða skipulag kennslu,
próf og inntöku nemenda, veitir umsögn um ráðningu fastra kennara, leggur samþykki á
árlega fjárhagsáætlun og sinnir að öðru leyti þeim verkefnum sem því eru falin í lögum og
reglugerð.

ll. gr.
Menntamálaráðuneytið skipar skólaritara að fenginni umsögn skólaráðs. Skólaritari

stýrir í umboði rektors og undir yfirstjórn hans skrifstofu skólans og annast fjárreiður. Með
sama hætti undirbýr hann árlega fjárhagsáætlun og hefur eftirlit með því að rekstur skólans
sé í samræmi við gildandi heimildir.

Rektor ræður með samþykki menntamálaráðuneytisins kennslustjóra úr hópi kennara
til tveggja ára í senn. Kennslustjóri vinnur ásamt rektor og í umboði hans að málum er varða
skipulag og framkvæmd kennslu og annarrar starfsemi skólans.

12. gr.
Fastir kennarar við hverja deild skólans kjósa einn úr sínum hópi til að gegna starfi

deildarstjóra til tveggja ára í senn. Deildarstjóri starfar í umboði rektors og skólaráðs.
Deildarstjóri hefur eftirlit með því að kennslu og prófum í deildinni sé hagað í samræmi við
reglugerð og námsskrá og hefur í samráði við kennara og nemendur frumkvæði um ráð-
stafanir sem horfa til að efla og bæta starf deildarinnar. Deildarstjóri er stjórnendum skólans
til aðstoðar við ráðningu stundakennara.

Skólaráð heldur fundi með deildarstjórum eigi sjaldnar en einu sinni á hverju náms-
missiri.

Kennarar og aðrir starfsmenn.
13. gr.

Menntamálaráðuneytið skipar kennara skólans.
Skipa skal hverju sinni þriggja manna nefnd til að dæma um hæfi umsækjenda til að

gegna fastri kennarastöðu. Skipar menntamálaráðherra einn mann í nefndina en skólaráð
Tónlistarháskóla Íslands tvo, annan samkvæmt tilnefningu fastra kennara en hinn án
tilnefningar og er hann formaður nefndarinnar. Dómnefnd skal láta uppi rökstutt álit um
það, hvort af listrænum eða fræðilegum störfum umsækjanda, svo og náms- og starfsferli,
megi ráða að hann sé hæfur til að gegna kennarastöðunni. Álitsgerð nefndarinnar skal höfð
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til hliðsjónar þegar staðan er veitt og má engan mann skipa kennara við Tónlistarháskóla
Íslands nema meiri hluti dómnefndar hafi látið í ljós það álit að hann sé hæfur til þess. Enn
fremur skal leita álits skólaráðs um umsækjendur.

Rektor ræður stundakennara í samræmi við fjárveitingar.

14. gr.
Skólaráð ákveður hvernig starfsskylda fastra kennara skiptist milli kennslu og annarra

starfsþátta innan marka sem sett eru í reglugerð og í samræmi við kjarasamninga.

15. gr.
Menntamálaráðuneytinu er heimilt, þegar fjárveitingar leyfa, að ráða viðurkennda

tónlistarmenn til að starfa við Tónlistarháskóla Íslands um takmarkaðan tíma án fastrar
kennsluskyldu.

16. gr.
Við Tónlistarháskóla Íslands skal vera tónbókmennta- og hljóðritasafn. Rektor ræður

safnvörð með samþykki menntamálaráðuneytisins. Safnvörður hefur einnig umsjón með
hljóðfærakosti skólans.

17. gr.
Rektor ræður með samþykki menntamálaráðuneytisins húsvörð og annað starfslið

skólans sem ekki er öðruvísi kveðið á um í lögum þessum.

Námsskipan og próf.
18. gr.

Um námsskipan og próf í einstökum deildum og prófgreinum skal mælt í reglugerð og í
námsskrá sem skólaráð setur að fengnum tillögum deildarstjóra og menntamálaráðuneytið
staðfestir.

19. gr.
Í aðalgrein um burtfararprófs skulu vera prófdómendur skipaðir af menntamálaráðu-

neytinu að fengnum tillögum rektors.

Fjármál.
20. gr.

Stofn- og rekstrarkostnaður Tónlistarháskóla Íslands greiðist úr ríkissjóði.
Verði skólanum heimilað að starfrækja deildir undir háskólastigi, sbr. 4. gr., skal leita

eftir samkomulagi við Reykjavíkurborg um að borgarsjóður Reykjavíkur endurgreiði
ríkissjóði þann kostnað sem hlýst af rekstri slíkra deilda sem sveitarfélögum ber að standa
undir samkvæmt gildandi lögum þar um.

21. gr.
Menntamálaráðuneytið setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laganna.

22. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1989.
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Ákvæði til bráðabirgða.
1. Nemendum sem stunda nám á efri stigum Tónlistarskólans í Reykjavík við gildistöku

þessara laga skal heimilt að halda náminu áfram í Tónlistarháskóla Íslands án sérstaks
inntökuprófs. Þá skulu nemendur í framhaldsdeildum annarra tónlistarskóla í landinu við
gildistöku laganna eiga kost á inngöngu í Tónlistarháskólann án slíks prófs.

Heimilt er að tónmenntakennaradeild samkvæmt reglugerð nr. 158/1959 starfi áfram á
vegum Tónlistarháskólans í þrjú ár frá gildistöku laga þessara.

2. Menntamálaráðuneytinu er heimilt að greiða Söngskólanum í Reykjavík sérstakan
styrk í allt að fjögur ár frá gildistöku laga þessara. Styrkurinn miðast við það að gera
skólanum kleift að halda uppi kennslu fyrir þá nemendur sem stunda nám við skólann ofan
8. stigs, enda greiði slíkir nemendur ekki kennslugjald og námsskrá og prófkröfur séu
samræmdar þeim kröfum sem gerðar eru við Tónlistarháskóla Íslands.

3. Fastráðnir kennarar Tónlistarskólans í Reykjavík, þegar lög þessi öðlast gildi, skulu
eiga forgangsrétt til skipunar í kennarastöður í sömu greinum við Tónlistarháskóla Íslands í
tvö ár frá gildistöku laganna.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Frumvarp þetta er samið af nefnd sem þáverandi menntamálaráðherra, Ragnhildur

Helgadóttir, skipaði hinn 15. október 1985. Í nefndinni áttu sæti Jón Nordal, skólastjóri
Tónlistarskólans í Reykjavík, formaður, Baldvin Tryggvason sparisjóðsstjóri, gjaldkeri
Tónlistarfélagsins, og Árni Gunnarsson, skrifstofustjóri í menntaráðuneytinu. Nefndinni var
falið að endurskoða drög að frumvarpi tillaga um Tónlistarskóla Íslands sem samin voru á
árunum 1978--79að frumkvæði Vilhjálms Hjálmarssonar, þáverandi menntamálaráðherra,
en það var fyrsta tilraunin hér á landi til þess að semja frumvarp um ríkisskóla í tónlist.
Fáeinar breytingar voru gerðar á frumvarpinu að tilhlutan menntamálaráðuneytisins.

Skipulögð tónlistarfræðsla á Íslandi á sér ekki langa sögu. Hún hefst með stofnun
Tónlistarskólans í Reykjavík 1930. Þeir sem komu honum á fót voru nokkrir áhugamenn um
tónlist sem síðan stofnuðu Tónlistarfélagið, en það félag hefur rekið skólann fram á þennan
dag. Tónlistarskólinn í Reykjavík var lengi vel eini tónlistarskóli landsins og hefur jafnan
gegnt forustuhlutverki á sviði tónlistarmenntunar landsmanna. Nær allir starfandi tónlistar-
menn okkar hafa hlotið þar menntun sína að meira eða minna leyti. Árið 1959 var með
reglugerð menntamálaráðuneytisins komið á fót kennaradeild við skólann og var henni falið
að mennta söngkennara (nú nefndir tónmenntakennarar) fyrir almenna skólakerfið. Þetta
var mikilsverður áfangi í sögu Tónlistarskólans og viðurkenning á forustuhlutverki hans. Á
næstu árum voru stofnaðar við skólann kennaradeildir fyrir píanó-, strengja- og blásturs-
hljóðfærakennara sem vaxandi þörf var fyrir eftir því sem tónlistarskólum í landinu fjölgaði.
Hafði skólinn engan veginn undan að fullnægja þeirri þörf því að þróunin var örari en
nokkurn óraði fyrir. Með lögðum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla árið 1963 var
rekstrargrundvöllur þeirra bættur mjög og enn frekar með löggjöf um sama efni 1975 og
1985. Hefur tónlistarskólum fjölgað ört síðan og eru þeir nú rúmlega sextíu á landinu öllu.

Á þessu má sjá að það hefur verið mikil uppbygging í tónmennt á Íslandi undanfarna
áratugi og eftir því sem tónlistarfræðsla í landinu hefur komist á hærra stig og orðið
markvissari hefur þörfin fyrir tónlistarháskóla orðið mönnum sífellt ljósari. Tónlistarskólinn
í Reykjavík hefur gegnt hlutverki slíks æðri skóla eftir því sem hann hefur haft bolmagn til,
en hann er að mestu leyti rekinn á sama fjárhagsgrundvelli og aðrir tónlistarskólar í landinu
og um hann hafa aldrei verið sett sérstök lög.
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Frumvarp það sem hér hefur verið sett saman er því að miklu leyti staðfesting á því
starfi sem nú er unnið í Tónlistarskólanum í Reykjavík og nauðsynleg ráðstöfun til þess að
styrkja þetta starf og tryggja því lagalegan og fjárhagslegan grundvöll. Aðeins á þann hátt
getur skólinn rækt það hlutverk sem er svo þýðingarmikið fyrir tónlistarlífið í landinu.

Háskóladeildir THí verða samkvæmt frumvarpinu alfarið kostaðar af ríkissjóði og ekki
gert ráð fyrir skólagjöldum. Má gera ráð fyrir talsverðri fjölgun nemenda frá því sem nú er á
efstu stigum og í kennaradeildum Tónlistarskólans í Reykjavík, en þeir voru skráðir 107 á
skólaárinu 1986--87. Væntanlega munu fleiri nemendur af efstu stigum annarra tónlistar-
skóla en TR leita í THí um framhaldsmenntun.

Gert er ráð fyrir að kostnaður af námi í deildum neðan háskólastigs íTHÍ verði greiddur
með hliðsjón af reglum laga sem gilda um hliðstæðar deildir almennt og að nemendur þar
greiði skólagjöld.

Nefndin, sem frumvarpið samdi, fékk Runólf Birgi Leifsson, deildarstjóra í fjármála-
skrifstofu menntamálaráðuneytisins, til að athuga hvaða áhrif stofnun Tónlistarháskóla
íslands samkvæmt frumvarpinu mundi hafa á útgjöld ríkissjóðs. Stutta greinargerð Runólfs
Birgis um þetta efni er að finna í fylgiskjali. Athugunin tekur eingöngu til kennslu- og
stjórnkostnaðar. Um húsnæðisaðstöðu er þess að geta að Tónlistarskólinn í Reykjavík
starfar nú í húsnæði sem er í eigu Tónlistarfélagsins. Gera verður ráð fyrir að leitað yrði
samninga við félagið um afnot Tónlistarháskóla íslands af því húsnæði fyrst um sinn, en ljóst
er að hefja þyrfti sem fyrst undirbúning að varanlegri lausn á húsnæðisþörfum skólans.

Ætla má að nám í háksóladeildum THí taki ~ ár og veiti BA-gráðu. Þeir nemendur
sem ljúka því prófi ættu að vera vel búnir undir störf hér á landi, m.a. kennslu í
tónlistarskólum. Eitt mikilvægasta hlutverk THÍ verður að sjá tónlistarskólum um allt land
fyrir hæfum kennurum, en tónlistarskólarnir eru veigamikill þáttur í menningarlífi fjöl-
margra byggðarlaga. Einnig ætti BA-prófið að vera góður undirbúningur undir frekara nám
erlendis sem æskilegt er að sem flestir nemendur geti veitt sér, íslensku tónlistarlífi til
eflingar.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

THÍ á að annast alla æðri tónlistarmenntun í landinu, enda er æskilegt að safna á einn
stað bestu kennurum og nemendum sem völ er á og reyna þannig að koma á fót eins góðri og
kraftmikilli stofnun og frekast er unnt.

Um 2. gr.
Eitt af höfuðverkefnum THÍ er að stuðla að bættri kennslu í tónlist, bæði í

tónlistarskólum og almennum skólum um land allt. Það gerir hann með ráðgjöf og með því
að veita kennurum á öllum stigum sem fjölbreyttast tækifæri til viðbótarmenntunar.

Um 3. gr.
Gert er ráð fyrir því að í THÍ geti farið fram vísindalegar rannsóknir á þjóðlagaarfi

okkar og tónlistarsögu landsins.

Um 4. gr.
Það er mat þeirra sem frumvarp þetta sömdu að nauðsynlegt sé að við skólann verði

áfram starfræktar deildir neðan háskólastigs. Eru þeim aðallega ætluð eftirfarandi hlutverk:
Að sjá kennaradeildum skólans fyrir nemendum til æfingakennslu, að búa nemendur undir
háskólanám í tónlist og veita ungum nemendum með framúrskarandi hæfileika bestu
fáanlega kennslu eins snemma og unnt er.
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Um 5. gr.
Nauðsynlegt er að tryggt sé með inntökuprófi að allir nemendur í háskóladeildum

skólans séu með þá hæfni í tónlistargreinum sem slíkt nám krefst. Inntökupróf tíðkast við
nær allar sambærilegar stofnanir erlendis.

Um 6. gr.
Nú eru starfandi við skólann allar þær deildir sem nefndar eru í frumvarpinu. Í hljóð-

færadeild og söngdeild eru þeir nemendur sem hafa hjóðfæraleik eða söng sem aðalgrein og
stefna á lokapróf með sjálfstæðum tónleikum. Í hljóðfæradeild er kennt á strengja- og
blásturshljóðfæri auk hljómborðshljóðfæra (píanós, orgels og sembals).

Í tónfræða- og tónsmíðadeild eru nemendur sem búa sig undir fræðistörf í tónlist eða
ætla að snúa sér að skapandi störfum. Sú deild var stofnuð 1981 og var sniðin eftir
sambærilegum deildum við erlenda háskóla.

Í tónlistarkennaradeild eru þeir nemendur sem búa sig undir störf í tónlistarskólum,
bæði hljóðfæraleik og söng. Deildinni er skipt í smærri einingar svo sem píanókennaradeild,
strengjakennaradeild, blásarakennaradeild o.s.frv.

Árið 1959 var með reglugerð menntamálaráðuneytisins sett á stofn tónmenntakennara-
deild við Tónlistarskólann í Reykjavík og fékk hún það hlutverk að mennta kennara í tónlist
fyrir barna- og unglingaskóla. Frá áti nu 1980 hefur söngur og tónmennt verið valgrein í
kennaranámi við Kennaraháskóla Íslands. Var þar með búið í haginn fyrir að KHÍ gæti
annast menntun tónmenntakennara fyrir grunnskólastigið, enda ýmsir kostir því samfara að
undirbúningur grunnskólakennara á þessu sviði sem öðrum tengist almennri kennara-
menntun. Í samræmi við þessa þróun gerir frumvarpið ráð fyrir að grunnnám tónmennta-
kennara verði ekki við Tónlistarháskólann. Hins vegar er eðlilegt að tónmenntakennarar
eigi kost á viðbótarnámi í tónlistarkennaradeild skólans, m.a. til að verða hæfir til að takast
á hendur tónlistarkennslu í framhaldsskólum. Gert er ráð fyrir nokkrum aðlögunartíma,
þannig að tónmenntakennaradeild í núverandi formi starfi áfram í þrjú ár frá gildistöku
laganna, sbr. 1. tölul. ákvæðis til bráðabirgða.

Æskileg viðbót við núverandi deildir skólans væri kirkjutónlistardeild.

Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 8. gr.
Gert er ráð fyrir að forstöðumaður skólans beri starfsheitið rektor og sé kjörinn úr hópi

fastra kennara fyrir afmarkað árabil í senn, hliðstætt því sem tíðkast í fleiri mennta-
stofnunum á háskólastigi.

Um 9.-10. gr.
Í þessum greinum er fjallað um skipan, hlutverk og helstu verkefni skólaráðs. Á

vettvangi ráðsins, sem starfar undir forsæti rektors en er að öðru leyti skipað fulltrúum
kennara og nemenda, verður fjallað um mikilsverð atriði er varða starfsemi skólans og
kennsluhætti, en jafnframt leyst úr ýmsum einstaklingsbundnum málum sem eðlilegt þykir
að leggja undir úrskurð þess. Ekki þykir ástæða til að hver deild skólans kjósi fulltrúa í
skólaráð, en hins vegar er gert ráð fyrir að ráðið haldi fundi með deildarstjórum a.m.k. einu
sinni á hverju námsmissiri, sbr. 12. gr. Ætti með því móti að vera tryggt að skólaráð hafi
jafnan nokkra yfirsýn yfir málefni einstakra deilda.

Varaformaður skólaráðs mun í raun gegna hlutverki vararektors ef nauðsyn krefur í
meiri háttar forföllum rektors.
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Um ll. gr.
Skólaritara er ætlað að annast fj ármálalega framkvæmdastj órn stofnunarinnar, undir

yfirumsjón rektors og í umboði hans. Með þeim hætti er ætlast til að rektor gefist sæmilegt
tóm til að sinna málum er varða menntunarstarf skólans og þróun þess.

Hlutverk kennslustjóra er að vera rektor til aðstoðar við stjórn mála er varða kennslu
og nám og aðra starfsemi á vegum skólans, svo sem tónleikahald. Hann þarf að hafa nána
samvinnu við deildarstóra, sbr. 12. gr., og stuðla að samhæfingu á störfum þeirra. Gert er
ráð fyrir að kennslustjóri sé úr hópi kennara, enda yrði væntanlega um hlutastarf að ræða
fyrst um sinn.

Um 12. gr.
Hér ræðir um deildarstjóra, kosningu þeirra og starfssvið. Deildarstjóra er falið

forustuhlutverk og framkvæmdastjórn í viðkomandi kennsludeild svo sem nánar er rakið í
greininni. Kemur til kasta skólaráðs að meta, hversu mikinn hluta vinnuskyldu beri að ætla
til þessa starfs, sbr. 14. gr.

Umfang einstakra deilda sem starfseininga verður það takmarkað, a.m.k. fyrst um sinn,
að ekki þykir ástæða til að lögákveða fjölskipaðar deildarstjórnir að svo stöddu.

Um 13. gr.
Meginforsenda þess, að menntun sú, sem Tónlistarháskóli Íslands veitir, verði á því

gæðastigi sem að er stefnt, er að við skólann starfi hæfir kennarar. því er nauðsynlegt að
gerðar verði strangar kröfur um val kennara, og að því miða ákvæði greinarinnar um
dómnefndir til að fjalla um umsóknir um fastar kennarastöður.

Um 14. gr.
Gera verður ráð fyrir að fastur kennari við tónlistarháskóla eigi þess kost að gegna hluta

starfsskyldu sinnar með öðrum hætti en beinni kennslu. Koma þá bæði til álita tónlistarstörf
og rannsókir, hvort tveggja tengt kennslustarfinu og til þess að fallið að auðga kennsluna og
efla, svo og þátttaka í stjórnunarstörfum. Ætlast er til að viðmiðunarmörk um skiptingu
starfsskyldu verði sett í reglugerð en skólaráð taki nánari ákvörðun um skiptinguna innan
þeirra marka og í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni.

Um 15. gr.
Ákvæði þessarar greinar miðar að því að unnt verði að tengja mikilhæfa tónlistarmenn

Tónlistarháskólanum um nokkurt skeið í senn og gefa þeim kost á að hafa áhrif á starf
skólans án þess að vera bundnir af fastri kennsluskyldu. Hér gæti bæði verið um að ræða
tónskáld og túlkandi listamenn. Æskilegt væri að til ráðstöfunar yrði sem svaraði starfs-
launum eins kennara á ári í þessu skyni.

16. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar, en leggja ber áherslu á mikilvægi vel búins tónbók-

mennta- og hljóðritasafns fyrir starfsemi Tónlistarháskólans.

Um 17. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
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Um 18. gr.
Ekki þykir heppilegt að binda í lögum ákvæði um námsskipan og próf í skólanum, en

gert er ráð fyrir að um þau efni verði mælt í reglugerð og námsskrá. Er það hliðstætt því sem
tíðkast um aðrar menntastofnanir á háskólastigi.

Gera má ráð fyrir að skipulag kennslu í Tónlistarháskóla Íslands verði miðað við að
nemendur geti að öðru jöfnu lokið náminu á þremur til fjórum árum.

Um 19. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 20. gr.
Gert er ráð fyrir að stofn- og rekstrarkostnaður þeirrar starfsemi skólans sem telst á

háskólastigi greiðist úr ríkissjóði með venjulegum hætti án þess að nemendur séu krafðir um
kennslugjöld.

Að því er varðar deildir undir háskólastigi, sem skólanum kann að verða heimilað að
starfrækja, yrði hins vegar um að ræða starfsemi hliðstæða þeirri sem fram fer í tónlistar-
skólum er sveitarfélög standa að. Er því gert ráð fyrir að um rekstrarkostnað slíkra deilda
fari með hliðsjón af gildandi lögum um slíka skóla, enda verði leitað eftir samkomulagi við
Reykjavíkurborg um þá framkvæmd.

Um 21. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 22. gr.
Tímasetning gildistöku miðast við að lögin komi til framkvæmda á mótum tveggja

skólaára eftir að kostur hefur verið á að taka mið af þeim við undirbúning fjárlaga.

Um ákvæði til bráðabirgða.
Þar sem Tónlistarháskóli Íslands mun með nokkrum hætti leysa Tónlistarskólann í

Reykjavík af hólmi er eðlilegt að tekið verði tillit til hagsmuna núverandi nemenda og
fastráðinna kennara þess skóla þegar hin nýja stofnun tekur til starfa, eftir því sem við getur
átt. Þá er og gert ráð fyrir að nemendur sem þegar hafa byrjað nám í framhaldsdeildum
annarra íslenskra tónlistarskóla eigi kost á inngöngu í hinn nýja Tónlistarháskóla án þess að
þurfa að þreyta sérstakt inntökupróf.

Um tímabundna heimild til starfrækslu tónmenntakennaradeildar skal vísað til athuga-
semdar við 6. gr.

Söngskólinn í Reykjavík hefur nokkra sérstöðu meðal tónlistarskóla í landinu, en hann
hefur starfað í 14 ár og eingöngu sinnt söngkennslu. Fyrstu nemendur í almennu söngnámi
voru útskrifaðir úr skólanum 1977, en 1978 var stofnuð framhaldsdeild við skólann sem
skiptist í einsöngvaradeild og söngkennaradeild og voru fyrstu nemendurnir í framhaldsdeild
útskrifaðir 1980. Veturinn 1987-1988 stunda 18 nemendur nám í framhaldsdeildum skólans.
Eðlilegt og sanngjarnt þykir að taka tillit til þeirrar staðreyndar að Söngskólinn í Reykjavík
hefur þegar um nokkurra ára skeið sinnt kennslu á háskólastigi og veita þeim nemendum
sem þegar stunda nám á framhaldsstigi skólans tækifæri til þess að ljúka námi sínu þar, svo
og veita skólanum tækifæri til þess að aðlaga sig nýjum aðstæðum.
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Fylgiskjal.

Greinargerð um kostnaðaráhrif vegna frumvarps til laga
um Tónlistarháskóla Íslands.

(Frá fjármálaskrifstofu menntamálaráðuneytisins 22. mars 1988.)

Í skólanum voru 232 nemendur skólaárið 1986/1987, þar af 83 á efri stigum skólans
(háskólastigi), þ.e. 38 í kennaradeildum, 10 í tónfræðadeild og 35 í 8. stigi og ofar.

Kostnaður ríkissjóðs af rekstri skólans fer nú eftir lögum nr. 75/1985, þó þannig að
ríkissjóður greiðir til viðbótar 7 stöðugildi að fullu vegna kennaradeilda skólans. Útgjöld
ríkissjóðs af rekstri skólans eru áætluð um 17 m.kr. í fjárlögum 1988, þar af um 10,5 m.kr.
vegna náms á háskólastigi.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að ríkissjóður greiði allan kostnað af
skólahaldi nu á háskólastigi, en ekki einungis helming af launagjöldum eins og nú. Ef gert er
ráð fyrir að auka hljóðfæralsöngkennslu á 8. stigi og ofar um helming eins og fyrirætlað er,
nemendum fjölgi um 30 (sem er mjög varlega áætlað) og kennsluskylda minnki um 5,5%
(vegna þess að fleiri nemendur verða á efri stigum) verða áætluð launaútgjöld ríkissjóðs
vegna háskólastigs um 18 m.kr. og hækka því um 7,5 m.kr. eða 71%. Auk þessa bætast við
önnur rekstrargjöld sem skv. fyrirliggjandi rekstrarreikningum gætu numið um 4 m.kr.
vegna háskólastigs. Nemendagjöld á móti falla niður. Heildarkostnaður vegna háskólastigs
gæti því orðið um 22 m.kr., sem er hækkun á útgjöldum ríkissjóðs um 11,5 m.kr. eða 110%.

Hér hefur verið miðað við varlegar forsendur, en fleira getur komið til svo sem:
a. Námsframboð verði aukið meir en nú er fyrirætlað
b. Aukinn nemendafjöldi
c. Nýir samningar við kennara til samræmis við aðra háskólakennara, sbr. 14. gr.
d. Aukin verkefni, sbr. 2. gr.
e. Þóknun til skólaráðs.
f. Ráðning deildarstjóra.
g. Nefnd skv. 13. gr.
h. Ráðning viðurkenndra tónlistarmanna án fastrar kennsluskyldu skv. 15. gr.
i. Safnvörður og búnaður í tónbókmennta- og hljóðritasafn skv. 16. gr.
Samkvæmt bráðabirgðaákvæði er menntamálaráðuneytinu heimilt að greiða Söngskól-

anum í Reykjavík sérstakan styrk í allt að fjögur ár frá gildistöku laganna. Ef miðað er við að
ráðuneytið nýti þessa heimild og að styrkurinn jafngildi samsvarandi fjárhæð og nemendur
hafa þurft að greiða hingað til þá gæti kostnaður vegna þessa orðið um 0,7 till m.kr. á ári.
Þá er miðað við 18 nemendur og að styrkurinn nemi 40 til 50 þús. kr. á nemanda.
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