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Borgarráð

       

Tillaga að ráðstöfunum vegna tónlistarskóla í Reykjavík

Lagt er til að borgarráð samþykki eftirfarandi ráðstafanir vegna tónlistarskóla í Reykjavík sem 
kenna nemendum á miðstigi í söng, framhaldsnámi í söng og hljóðfæraleik auk viðbótarnáms 
(4.stigs):

1. Þegar Jöfnunarsjóður sveitarfélaga greiðir Reykjavíkurborg hlut Reykjavíkur í 
aukagreiðslum að fjárhæð 30 mkr  vegna tónlistarskóla, sem áætlað er að muni nema 19,2 

mkr,  verði þeim varið í samræmi við dreifireglu Jöfnunarsjóðs á framlaginu og verði 
þannig greiddar til skóla á grundvelli hlutfalls hvers skóla 2014-2015 í 
heildarkennslumagni í Reykjavík sem fallið hefur undir Jöfnunarsjóð, þ.e. miðnám í söng, 
framhaldsstig og viðbótarnám (4.stig). Þetta aukaframlag ríkisins byggir á drögum að 
samkomulagi um viðbótarframlög milli ríkis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
Reykjavíkurborgar og STÍR, Samtaka Tónlistarskóla í Reykjavík, frá árinu 2015. 

2. Lagt er til að borgarsjóður veiti nú sérstakt aukaframlag að fjárhæð 30 mkr í samræmi við 
drög að samkomulagi ríkis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar og STÍR 
Samtaka Tónlistarskóla í Reykjavík frá árinu 2015.  Úthlutun á þessu aukaframlagi verði 
byggð á kennslumagni nemenda með lögheimili í Reykjavík í framhaldsnámi og miðnámi 
í söng (ekki viðbótarnám/4.stig). Við útgreiðslu á aukaframlagi borgarsjóðs verður 
skuldajafnað á móti ofgreiðslum vegna þjónustusamninga í grunnnámi og eftir atvikum 
vegna lánafyrirgreiðslna með sama hætti og gert var við afgreiðslu slíkra framlaga 
1.desember 2015. Aukaframlag borgarsjóðs  verður fjármagnað af ófyrirséðu, 
kostnaðarstað 09205.

Greinargerð

Fjárhagsvandi tónlistarskóla í Reykjavík er vegna kennslu nemenda á miðstigi í söngnámi og 
framhaldsstigi í söng- og tónlistarnámi og svo námi á hærra stigi. Fjárhagsvandinn hefur verið 
þeim mun meiri sem hlutfall þessarar kennslu í einstökum tónlistarskólum hefur verið hærra 
af heildarkennslu hvers skóla. Aðdragandi og eðli þessa fjárhagsvanda skólanna hefur verið 
rakið í skýrslu starfshóps sem borgarstjóri skipaði þremur fulltrúum tónlistarskólanna og 
þremur fulltrúum Reykjavíkurborgar og skilaði niðurstöðum 2014. 

Í því skyni að gefa ráðrúm til að finna framtíðarlausn á málefnum tónlistarskólanna hittu 
fulltrúar Reykjavíkurborgar, Sambands íslenskra sveitarfélaga og mennta- og 
menningar-ráðherra fulltrúa Samtaka tónlistarskóla í Reykjavík (STÍR) á árinu 2015 til að 
finna lausn sem gæti gert a.m.k. flesta skólana rekstrarhæfa út skólaárið 2015-2016. Þær 



ráðstafanir sem nú er gerð tillaga um byggjast á lokaáfanga aðgerða samkvæmt drögum að 
samkomulagi milli ofangreindra aðila og koma í beinu framhaldi af ráðstöfunum sem 
borgarráð samþykkti á síðasta ári og snemma á þessu ári. 

Í fyrirliggjandi tillögu er gert ráð fyrir að aukafjárveiting úr ríkissjóði muni nema alls 30 mkr 
og þar af fái Reykjavíkuborg um 19,2 mkr og fari um skiptingu upphæðarinnar milli 
tónlistarskóla fram með sama hætti og í desember 2015. 

Varðandi aukaframlag Reykjavíkurborgar er gert ráð fyrir að fylgt verði sömu skiptingu í 
úthlutuninni og miðað var við í desember 2015 og jafnframt framkvæmdur síðasti áfangi í 
skuldajöfnun borgarsjóðs gagnvart tónlistarskólunum. 

Fyrir liggur úttekt á rekstrarhæfi eins skóla, Söngskóla Sigurðar Demetz, sem KPMG 
framkvæmdi. Niðurstaðan var jákvæð fyrir skólann. Nú er gert ráð fyrir að aðrir 
tónlistarskólar sem vilja gera þjónustusamninga við Reykjavíkurborg verði að undirgangast 
sambærilega rekstrarúttekt. Fyrir liggur skapalón sem KPMG hefur útbúið sem skólarnir 
þurfa að fylla í og geta staðreynt. Þannig verður úttektin afar einföld í framkvæmd. Gert er 
ráð fyrir að jákvæð niðurstaða rekstrarúttektar á tónlistarskólum verði ein af forsendum þess 
að gerðir verði samningar við tónlistarskóla vegna næsta kennsluárs.

Tillögunni um 30 mkr aukaframlag úr borgarsjóði þarf að vísa til borgarstjórnar þar sem hún 
felur í sér viðauka við fjárhagsáætlun án þess að hafa nein áhrif á rekstur, efnahag og 
sjóðstreymi A-hluta.
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