
Alþingi 
Erindi nr. Þ 143/1662 
komudagur 25.4.2014

FÉLAG TÓNLISTARSKÓLAKENNARA 
Laufásvegi 81 • IS-101 Reykjavík • Sími 595 1111 • Fax 595 1112 

ft@ki.is • www.ki.is
Reykjavík, 21. apríl 2014

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík 

Efni: Umsögn Félags tónlistarskólakennara (FT) um frumvarp til laga um eflingu tónlistarnáms, 414. 
mál.

Varðandi samkomulag ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun 
nemenda til tónlistarnáms er eftirfarandi áréttað um inntak þess:

Í fréttatilkynningu frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu „Ríki og sveitarfélög efla 
tónlistarnám" dags. 13. maí 2011, eru tiltekin helstu atriði samkomulags ríkis og sveitarfélaga um 
eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms:
a. Framlög aukin um 250 m.kr. til söngnáms á mið- og framhaldsstigi og hljóðfæranáms á 

framhaldsstigi.
b. Tónlistarnemar geta stundað nám óháð búsetu.
c. Sett verða ný lög um tónlistarskóla.

„Felur aðkoma ríkisins í sér að framlög til málaflokksins aukast um allt að 250 m.kr. á ári og að 
sveitarfélögin tryggja að nemendur geti stundað nám sitt án tillits til búsetu."

Fyrsti kafli frumvarps til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna framlengingar á gildistíma 
samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms er um breytingu á lögum um 
fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985, með síðari breytingum. Í 1. mgr. ákvæðis til 
bráðabirgða í þeim lögum er fyrrgreint samkomulag framlengt til 31. desember 2014.

1. Félag tónlistarskólakennara telur mikilvægt að fram fari greining/úttekt á því hvernig
samkomulag ríkis og sveitarfélaga hefur náð fram að ganga, þ.e. hvernig efling tónlistarnáms 
hefur til tekist, m.a. með vísan til helstu atriða samkomulagsins sem áréttuð eru hér að framan.

Í tíð síðustu ríkisstjórnar skilaði nefnd um endurskoðun laga um fjárhagslegan stuðning við 
tónlistarskóla, nr. 75/1985, af sér tillögu að frumvarpi til laga um tónlistarskóla.
Frumvarpstillagan var sett í opið samráðsferli á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins 25. 
janúar 2013 en því miður náðist ekki að leggja frumvarpið fyrir Alþingi. Félag tónlistarskóla- 
kennara fagnar þeirri umfangsmiklu vinnu sem mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur lagt í 
nýtt lagaumhverfi fyrir kerfi tónlistarskóla í landinu. Eldri lagarammi er frá árinu 1985 og lýtur 
einvörðungu að fjárhagslegum stuðningi við skólana. Það er því margt sem þarfnast 
endurskoðunar og endurbóta.

Afar brýnt er að ný heildstæð löggjöf sem marki starfsemi tónlistarskóla heildræna stefnu verði 
að veruleika sem fyrst. Lögin munu styðja við og styrkja starfsemi tónlistarskóla innan
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menntakerfisins og efla hlutverk þeirra sem mennta- og menningarstofnana í samfélaginu. Félag 
tónlistarskólakennara hefur hvatt núverandi mennta- og menningarmálaráðherra til að veita 
málinu brautargengi á Alþingi sem allra fyrst.

Í framangreindum frumvarps tillögum til laga um tónlistarskóla er gert ráð fyrir því að 
samkomulag ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda til 
tónlistarnáms verði lögfest.

>  Ekki síst í því ljósi (hvað varðar lögfestingu í nýjum lögum) beinir FT því til allsherjar- og 
menntamálanefndar að nefndin beiti sér fyrir því að greining/úttekt verði gerð á 
framkvæmd samkomulagsins sem fyrst.

2. FT gerir athugasemdir við orðalag 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis í lögum um fjárhagslegan 
stuðning við tónlistarskóla: [...] greiðir ríkissjóður árlegt framlag á árunum 2011, 2012, 2013 og 
2014 í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til að standa straum af kennslukostnaði að viðbættu álagi 
fyrir stjórnunarkostnað vegna [...].

Það liggur fyrir að ríki og sveitarfélög leggja ekki sama skilning í undirstrikaða hluta 1. mgr. 
bráðabirgðaákvæðis í lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (sjá undirstrikun hér að 
framan). Ólík túlkun aðila á málsgreininni lýtur að því hvort málsgreinin feli í sér greiðsluþátttöku 
af hálfu ríkisins eða verkaskipti milli aðila.

>  Það að vafi skuli leika á um túlkun svo veigamikils atriðis hefur ekki einvörðungu áhrif á 
framkvæmd samkomulagsins og afleiddra þátta með tilheyrandi óvissu fyrir bæði 
nemendur og rekstraraðila. Heldur birtist þessi ólíka afstaða einnig í túlkun aðila á 
grundvallaratriðum í lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla sem snerta 
rekstrarumhverfi tónlistarskólanna. Þessi staða er óviðunandi fyrir alla aðila, bæði þá sem 
að samkomulaginu standa og þá sem undir það heyra. Úr þessu verður að greiða.

Félag tónlistarskólakennara telur ótækt að frumvarp til laga sé lagt fyrir Alþingi án þess að tekið 
sé á augljósum annmörkum sem þessum. Hér hefur orðalag dregið illan dilk á eftir sér.

Þá er vert að benda á að frá tilurð umrædds samkomulags hefur FT óskað upplýsinga um hvert 
þeir sem undir samkomulagið heyra geti leitað vegna ágreinings milli aðila samkomulagsins, sbr. 
framangreint. Ekki hafa fengist nein svör við því og hefur það sett tónlistarskóla og talsmenn 
þeirra í undarlegt tómarúm. Hér hlýtur að vera um stjórnsýslulegan ágalla að ræða sem bæta þarf 
úr eða misbrest í upplýsingagjöf (í nýjum lögum verði skýrt kveðið á um stjórnskipan, hlutverk, 
yfirstjórn, ábyrgð og skyldur aðila).

3. Félag tónlistarskólakennara telur afar brýnt að hafin verði vinna við endurskoðun á 
samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda 
til tónlistarnáms sem fyrst. Þar vísast til framangreindra atriða auk fleiri þátta sem ekki hefur 
verið farið út í hér. FT vill beina því til allsherjar- og menntamálanefndar að hún beiti sér fyrir því 
að hugað verði að undirbúningi vegna nauðsynlegrar endurskoðunar hið fyrsta sem liður í því ferli 
að samkomulagið verði lögfest í nýrri heildarlöggjöf um tónlistarskóla - vonandi á haustþingi 2014.
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Að mati FT er nauðsynlegt að eftirfarandi verði hluti af og/eða lagt til grundvallar við 
endurskoðun samkomulagsins:

• Tryggt verði að meginmarkmið samkomulagsins nái fram að ganga, sbr. þau atriði sem 
tilgreind eru fremst í þessu bréfi:

o Framlög aukin um 250 m.kr. til söngnáms á mið- og framhaldsstigi og hljóðfæranáms 
á framhaldsstigi,

o tónlistarnemar geta stundað nám óháð búsetu,
o sett verða ný lög um tónlistarskóla.

• byggt verði á greiningu/úttekt á því hvernig samkomulag ríkis og sveitarfélaga hefur náð fram 
að ganga, þ.e. hvernig efling tónlistarnáms hefur til tekist, m.a. með vísan til markmiða 
samkomulagsins og framkvæmdar,

• reglugerð um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnámi og jöfnunar á 
aðstöðumun nemenda verði endurskoðuð,

o ferli og útfærsla áréttuð og lagfæringar gerðar í ljósi reynslunnar,

• aðferðafræði við úthlutun framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og vinnureglur þar að 
lútandi verði endurskoðaðar,

o FT hefur gert athugasemdir við úthlutunarreglur sem gerðar voru á grunni
reglugerðar um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnámi og 
jöfnunar á aðstöðumuni nemenda. Ekki var haft samráð við félagið við gerð 
úthlutunarreglnanna.

o Sú aðferðafræði sem úthlutunarreglurnar byggja á felur í sér mjög hátt flækjustig; 
ekki síst í því ljósi að um lítinn hluta starfsemi tónlistarskóla er að ræða. Forsendur 
útreikninga á framlögum eru ógagnsæjar. Aðferðafræðin hefur ekki beina tengingu 
við aðalnámskrá tónlistarskóla og felur í sér þensluhvetjandi áhrif.

o Félag tónlistarskólakennara sér ekki rök fyrir svo flóknu kerfi við úthlutun á framlagi 
ríkisins. FT telur að viðmiðin verði að byggja á faglegum forsendum í aðalnámskrá 
eins og upphafleg hugsun stóð til, að einfalda þurfi úthlutunarreglur, að forsendur 
úthlutunar verði að vera öllum ljósar, gera þurfi framkvæmdaliði aðgengilega og taka 
á óæskilegum kerfisáhrifum.

o Fyrst og síðast þarf að tryggja sameiginlegan skilning og túlkun samningsaðila á 
inntaki samkomulagsins. Taka þarf af allan vafa um ábyrgð sveitarfélaga og skyldur 
þeirra gegn fjárframlagi ríkisins. Úthlutunarreglur gera ráð fyrir að 
lögheimilissveitarfélag nemanda greiði þann kennslukostnað sem út af kann að 
standa en mismunandi túlkun ríkis og sveitarfélaga veldur því að framkvæmd 
samkomulagsins er í ólestri og rekstrarskilyrði tónlistarskóla ótæk.

Félag tónlistarskólakennara hefur óskað eftir upplýsingum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að geta 
skoðað og lagt mat á framkvæmd samkomulagsins í ljósi reynslu síðustu ára. Ekki hafa fengist þau 
gögn sem nauðsynleg eru sem grunnur að rökstuddri faglegri greiningu inn í endurskoðunarferli 
faglegra vinnubragða.

Félag tónlistarskólakennara óskar hér eftir því að fá tækifæri til að fylgja eftir umsögn félagsins á 
fundi með Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis.

Virðingarfyllst,

f.h. stjórnar Félags tónlistarskólakennara

Sigrún Grendal, formaður

Netfang: sigrun@ki.is / sími: 694-5462
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