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Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis.

Umsögn samtaka tónlistarskóla í Reykjavík (S.T.Í.R.) um frumvarp til laga um eflingu tónlistarnáms 
(414. mál).

a)Samtök tónlistarskóla í Reykjavík telja það mikla framför að samkomulag um eflingu tónlistarnáms 
var gert til að jafna aðstöðumun nemenda eftir búsetu fyrir framhaldsstigið. Framkvæmdin hefur 
hins vegar ekki tekist vel sökum ónógra fjármuna til að standa straum af kennslukostnaði þeirra 
nemenda sem samkomulagið tók til. Skólar sem ekki eru reknir af sveitarfélögunum, eins og t.d. 
tónlistarskólarnir í Reykjavík hafa ekki fengið þjónustusamninga um það kennslustig sem 
samkomulagið tekur til. Bæta þyrfti í frumvarpið að sveitarfélög sem fá greitt samkvæmt 
samkomulaginu, skuldbindi sig til að gera þjónustusamninga um þetta skólastig við tónlistarskólana 
og sveitarfélögin verði ábyrg fyrir þessu námi með sama hætti og almenna náminu, þ.e. greiði þann 
kostnað sem felst í samþykktri áætlun.

Rökstuðningur: Framkvæmd samkomulagsins eins og hún snýr að tónlistarskólunum í Reykjavík er sú 
að skólarnir fá úthlutað fjármagni sem ekki er tengt kjarasamningum og hefur ekki dugað fyrir 
kennslukostnaði skólanna. Skólarnir hafa fengið að vita um mitt skólaár hvert fjármagnið er sem þeir 
fá. Þeir hafa því ekki tök á að bregðast við og einnig þó að þeir vilji hafa nemendastýringu, þá dugar 
það skammt, því þá minnka framlögin að sama skapi. Má því segja að það sé innbyggð hengingaról í 
fyrirkomulaginu eins og það snýr að tónlistarskólunum í Reykjavík. Ef skólarnir hefðu 
þjónustusamninga, þá væri staðan önnur.

b)Samtökin telja að í frumvarpið þyrfti að setja heimild um að framlengja mætti gildistíma 
frumvarpsins fram til ágúst 2015 ef að frumvarp til laga um tónlistarskóla yrði ekki að lögum fyrir 
þann tíma.

Rökstuðningur: Rekstrarár tónlistarskóla miðast við tímabilið september til ágúst og ráðningar 
kennara og skuldbindingar við nemendur gilda einnig um sama tímabil. Skólarnir yrðu í mikilli óvissu 
með rekstrargrundvöll, ef einungis yrði tryggt að fjármagn fengist fram að áramótum. Þetta á 
sérstaklega við um þá skóla sem að mestu leyti sinna kennslu á framhaldstigi í tónlist.
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