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150 Reykjavík 

Efni: Eftirfylgni vegna fundar um frumvarp til laga um eflingu tónlistarnáms, 414. mál.

Ágætu nefndarmenn,

Um leið og fulltrúar Félags tónlistarskólakennara þakka fyrir fund með allsherjar- og 
menntamálanefnd Alþingis fyrr í vikunni vill félagið koma eftirfarandi á framfæri til að bregðast við 
fyrirspurnum nefndarmanna.

Virðingarfyllst,

f.h. stjórnar Félags tónlistarskólakennara, Sigrún Grendal

1

mailto:ft@ki.is
http://www.ki.is


I. KAFLI
Breyting á lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985, 

með síðari breytingum.
1. gr.

1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum orðast svo:
Í samræmi við samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á 

aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms frá 13. maí 2011, sem framlengt hefur verið til 31. desember 
2014, með viðauka frá 5. mars 2014, greiðir ríkissjóður árlegt framlag á árunum 2011, 2012, 2013 og 
2014 í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til að standa straum af sem rennur til1 kennslukostnaðar að 
viðbættu álagi fyrir stjórnunarkostnað vegna söngnáms á miðstigi og söng- og hljóðfæranáms á 
framhaldsstigi.

Eftirfarandi fjórir punktar draga fram grundvallaratriði þess framkvæmdahluta samkomulags um 
eflingu tónlistarnáms sem varðar ábyrgð og skyldur samningsaðila. FT gengur út frá þessum punktum 
í viðbrögðum við spurningum nefndarmanna um: þýðingu tímaramma, áhrif þess að bíða til hausts 
með afgreiðslu og snertifleti við rekstrarform.

• Samkvæmt samkomulaginu felst fjárhagsleg aðkoma ríkissjóðs í fyrirfram ákveðinni upphæð á 
fjárlögum sem greiðist árlega.

• Í samræmi við ábyrgð sveitarfélaga á rekstri tónlistarskóla, sbr. lög um fjárhagslegan stuðning við 
tónlistarskóla nr. 75/1985, 2. kafli, skulu sveitarfélög tryggja að framlag skv. 1. mgr. fjármagni 
kennslu þeirra nemenda sem innritaðir eru í viðurkennda tónlistarskóla án tillits til búsetu 
nemenda.2

• Lögheimilissveitarfélag nemanda greiðir kennslukostnað þann sem umfram framlag ríkisins kann 
að fara.3

• Sveitarfélög skulu jafnframt tryggja að nemendur sem njóta framlags greiði ekki annað en 
skólagjöld til viðkomandi tónlistarskóla.4

1. FT vill ítreka mikilvægi þess að í frumvarpinu komi skýrt fram að bráðabirgðaákvæðið feli ekki í 
sér neinar breytingar á gildissviði laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985, 
að ekki leiki vafi á um að 2. kafli laganna sé í fullu gildi, en hann fjallar um rekstrarlegar skyldur 
sveitarfélaga sem reka tónlistarskóla eða veita tónlistarskólum styrk á grundvelli laganna (sbr. 
skólar í Rvk. o.fl.).

1 Svar við fyrirspurn um breytingu á orðalagi. Þetta orðalag „renna til" er notað í tillögu nefndar að frumvarpi til 
laga um tónlistarskóla, 17. gr. um fjárstuðning ríkisins.
2Undirstrikaður texti er úr tillögu nefndar að frumvarpi til laga um tónlistarskóla, 17. gr. um fjárstuðning ríkisins.
3 Eins og bent er á aftast í bréfinu gengur aðferðafræði vegna úthlutana framlaga úr Jöfnunarsjóði út frá því að 
sveitarfélög greiði þann kennslukostnað sem út af kann að standa.
Þetta lykil efnisatriði strandar á sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga og í tengslum við það hefur FT velt því upp 
hvort það komi til álita að kveðið verði sérstaklega á um gildissvið bráðabirgðaákvæðisins þar sem 
sveitarfélögum verði gert valkvætt að undirgangast ákvæðið.
4 Undirstrikaður texti er úr tillögu nefndar að frumvarpi til laga um tónlistarskóla, 17. gr. um fjárstuðning 
ríkisins.
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2. Varðandi fyrirspurn um mikilvægi tímasetningar í tengslum við afgreiðslu málsins vill FT 
undirstrika:
S  Hér vísast til 2. liðar í umsögn FT dags. 21. apríl. Ólík túlkun aðila á því hvort samkomulag um 

eflingu tónlistarnáms feli í sér greiðsluþátttöku af hálfu ríkisins eða verkaskipti milli aðila 
veldur rekstrarlegri óvissu í tengslum við kjarasamninga sem eru lausir. Í lögum um 
fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985 er kveðið á um að fjárframlög til 
tónlistarskóla skuli taka mið af breytingum í kjarasamningum (óháð rekstrarformi skóla sbr. 
lið 1 að framan) en ólík túlkun aðila nær til þess hverjum beri að fjármagna kostnaðarauka 
vegna kennslu sem fellur undir samkomulag um eflingu tónlistarnáms.

S  Rekstrarleg óvissa mun ríkja vegna nk. skólaárs ef ekki verður tekinn af vafi um ábyrgð 
sveitarfélaga á rekstri tónlistarskóla, samanber punkt tvö hér framar.

Skýrist það af því að heildarfjöldi nemenda á hverju skólaári fyrir sig , sem fellur undir 
samkomulagið um eflingu tónlistarnáms, hefur áhrif á úthlutun framlaga - þar sem úthlutun 
tekur mið af ráðstöfunarfjármagni Jöfnunarsjóðs5.

3. Að því gefnu að það samræmist vinnulagi nefndarinnar leggur FT til að bráðabirgðaákvæðinu í 
lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla fylgi bókun sem efnislega feli í sér 
eftirfarandi:

Ríki og sveitarfélög sammælist um nauðsyn þess að hefja nú þegar vinnu við endurskoðun á 
samkomulagi aðila um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda til 
tónlistarnáms.

Fram fari úttekt á framkvæmd samkomulagsins með það að leiðarljósi að greina hvernig 
meginmarkmið þess hafi náð fram að ganga og að undirbyggja sem best útfærslu sem lögfest 
verði í nýjum lögum um tónlistarskóla á haustþingi 2014.

5Samkvæmt vinnureglum vegna úthlutunar framlaga úr Jöfnunarsjóði samþykktar af 
innanríkisráðuneytinu 31. janúar 2013 er gert ráð fyrir því að ríki og sveitarfélög skipti með sér 
kostnaði vegna kjarnagreina (önnur fög en aðalhljóðfæri og söngur) tónlistarnáms í ákveðnum 
hlutföllum ef fjárframlag ríkissjóðs dugar ekki fyrir kennslukostnaði vegna þess nemenda hóps sem 
fellur undir samkomulag aðila.
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