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Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 4. apríl sl., þar sem 
óskað er umsagnar um ofangreint frumvarp.

Frumvarpið er lagt fram til staðfestingar á viðaukasamkomulagi milli ríkis og 
sveitarfélaga um framlengingu samkomulags sem undirritað var í maí 2011. 
Með viðaukanum er framlengt út þetta ár það fyrirkomulag að ríkið greiði 520 
m.kr. til sveitarfélaga í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, til að fjármagna 
kennslu nemenda á miðstigi í söng og framhaldsstigi í söng og hljóðfæraleik.

Einnig er framlengt til jafn langs tíma samkomulag sem undirritað var í 
nóvember 2011 um að á móti stuðningi ríkisins taki sveitarfélögin að sér 
verkefni frá ríkinu, samtals að fjárhæð 230 m.kr. á ársgrundvelli. Umrædd 
verkefni eru nánar útlistuð í frumvarpinu og við samþykkt laganna verður 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga heimilt að draga hlutdeild einstakra sveitarfélaga í 
þessum kostnaði frá framlögum sem greidd eru til sveitarfélaga.

Sambandið gerir ekki athugasemd við efni frumvarpsins og leggur til að það 
verði samþykkt óbreytt. Það skal þó jafnframt tekið fram að sambandið leggur 
áherslu á að viðaukasamkomulagið og framkomið frumvarp fela í sér 
skammtímalausn og að enginn vilji er til þess af hálfu sveitarfélaga að semja 
við ríkið til skamms tíma í senn um fyrirkomulag tónlistarfræðslu, líkt og gert 
var nú af illri nauðsyn.

Framtíðarsýn í málefnum tónlistarskóla

Við umræðu um málið á Alþingi og á fundi fulltrúa sambandsins með 
allsherjar- og menntamálanefnd var töluvert rætt um að framlag ríkisins sé 
ekki nægilegt til að fjármagna þau verkefni sem upphaflega var samið um. 
Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg og Samtökum tónlistarskóla í 
Reykjavík stefnir í alvarlegan rekstrarvanda nokkurra tónlistarskóla og virðist 
Ijóst að einhverjir tónlistarskólar muni ekki geta starfað með óbreyttum hætti 
á komandi skólaári. Einnig ber að hafa í huga að samkomulagið sem nú er í 
gildi gildir aðeins til áramóta, þ.e.a.s. í tæplega hálft skólaár. Þykir í Ijósi 
þessara aðstæðna vera tilefni til að gera hér stuttlega grein fyrir afstöðu 
sambandsins til þess hver þurfi að vera næstu skref í málinu.

Ókostir núverandi fyrirkomulags eru allmargir eins og sjá má af eftirfarandi 
upptalningu:

• Markmið samkomulag frá 2011 um að framlag ríkisins til verkefnisins 
standi undir kennslu- og stjórnunarkostnaði á miðstigi í söng og 
framhaldsstigi í söng og hljóðfæraleik, hefur ekki gengið eftir.
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Ástæðan er m.a. sú að framlagið er hvorki tengt verðlags- né
launaþróun en jafnframt hefur fjöldi nemenda reynst umtalsvert meiri 
en forsendur samkomulagsins gerðu ráð fyrir.

• Kennsla á 4. stigi, s.s. burtfararpróf, einsöngvarapróf og
kennaradeildir, er utan gildissviðs samkomulagsins. Að áliti 
sambandsins er eðlilegt að ríkið standi straum af kennslu- og
stjórnunarkostnaði þess náms og ætti framlag ríkisins af þeirri ástæðu 
að vera nokkrum tugum milljóna hærra en það er nú.

• Fjármagn til verkefnisins er ekki nægilegt í dag. Til að treysta
rekstrarforsendur tónlistarskóla þyrfti að setja skýrari viðmið. Til 
dæmis mætti skoða að taka upp í samkomulagið tiltekið einingarverð 
fyrir hverja veitta kennslustund eða semja um það milli ríkis og 
sveitarfélaga að framlag ríkisins skuli standa undir tilteknum hluta 
kostnaðar, svipað og gildir um húsaleigubætur.

• Ef vilji reynist til þess að halda áfram sama eða svipuðu fyrirkomulagi 
þarf að leggja áherslu á að bæta stýringu nemendafjölda og auka 
eftirlit með framkvæmd tónlistarnáms. I því fælist m.a. að ganga eftir 
því að nemendur Ijúki stigsprófi á eðlilegum hraða og að sett verði 
skýrari inntökuskilyrði á mið- og framhaldsstig.

Sem stendur er mikill þrýstingur á sveitarstjórnir að bæta 
tónlistarskólunum hallareksturinn. Jafnframt hafa tónlistarskólar neyðsttil 
þess að hækka skólagjöld sem leiðir til þess að efnaminni nemendur 
hverfa frá tónlistarnámi. Að áliti sambandsins er takmarkaður vilji meðal 
sveitarfélaga til að framlengja samkomulagið við ríkið nema sátt náist 
milli aðila um verulegar úrbætur.

Jafnframt leggur sambandið áherslu á að þótt fjármögnun sé tryggð til 
næstu áramóta þarf að liggja fyrir sem allra fyrst afstaða til þess hvort og 
þá hvernig verkefninu verði fram haldið. Ekki er hægt að bjóða 
tónlistarskólum upp á að ganga inn í næsta skólaár án þess að forsendur 
fyrir næsta ár liggi skýrar fyrir.

Ef vilji er til þess af hálfu ríkisins að skoða róttækari breytingar á 
fyrirkomulagi tónlistarnáms en að framan er rakið er sambandið að 
sjálfsögðu tilbúið til þess að ræða og meta slíkar hugmyndir. Staðreyndin 
er þó því miður sú að erfitt hefur reynst að ná formlegum viðræðum við 
fulltrúa ríkisins um málið.
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