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Reykjavík, 4. september 2020 
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190. fundur 
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Til skóla- og frístundaráðs 

 

Frá Helga Grímssyni, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 

 

Efni: Tillaga um að samþykktur verði nýr samningsaðili vegna tónlistarskóla Árbæjar 

 

Lagt er til að sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs verði heimilað að gera 

þjónustusamning við Tónlistarskóli Árbæjar ehf. kt. 540699-2329, vegna tímabilsins 1. 

ágúst 2020 til 31. júlí 2021 vegna neðri stiga og vegna tímabilsins 1. september 2020 til 

31. ágúst 2021 vegna efri stiga í stað áður samþykkts aðila Tónlistarskóla Árbæjar, kt. 

530795-2179.   

 

Greinargerð:  

 

Þann 24. júní 2020 samþykkti skóla- og frístundaráð tillögu sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, 

dags. 19. júní 2020, um framlengingu samninga við tónlistarskóla í Reykjavík vegna neðri stiga 

tónlistarnáms með þeim hætti að samningar Reykjavíkurborgar við tónlistarskóla með 

þjónustusamning við Reykjavíkurborg vegna neðri stiga tónlistarnáms sem renna út þann 31. 

júlí 2020 verði framlengdir með viðauka til 31. júlí 2021. Þá verði í framangreindum viðaukum 

kveðið á um úthlutun viðbótarstunda til þeirra tónlistarskóla sem úthlutað hefur verið 

viðbótarstundum í þeim tilgangi að auka jöfnuð og fjölbreytni í tónlistarnámi. 

 

Þá var jafnframt samþykkt að endurnýja samninga Reykjavíkurborgar við tónlistarskóla í 

Reykjavík vegna efri stiga tónlistarnáms sem renna út 31. ágúst 2020. Gildistími verði 1. 

september 2020 til 31. ágúst 2021. 

 

Tillagan sviðsstjóra var samþykkt og vísað til borgarráðs sem samþykkti erindið þann 13. ágúst 

2020.  

 

Í framangreindri samþykkt fólst að Tónlistarskóli Árbæjar, kt. 530795-2179, fengi greiddar kr. 

71.833.276 og kennslumagn yrði 5.680 vegna neðri stiga. Vegna efri stiga var gert ráð fyrir 

greiðslu að fjárhæð kr. 2.002.678 vegna 161 stundar.  

 

Framangreind samþykkt náði til félagasamtakanna Tónlistarskóli Árbæjar, kt. 530795-2179, en 

gerður var þjónustusamningur við tónlistarskólann þann 30. maí 2017 sem gilti frá 1. ágúst 

2017 til 31. júlí 2020. Þrátt fyrir framangreint hefur framlagður ársreikningur síðastliðinna ára, 

stafað frá Stefmennt ehf sem nú heitir Tónlistarskóli Árbæjar ehf. 540699-2329.  
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Með tölvubréfi, dags. 28. ágúst 2020, óskar fyrisvarsmaður félagasamtakanna Tónlistarskóla 

Árbæjar, kt. 540699-2329 og fyrirsvarsmaður Tónlistarskóla Árbæjar kt. 530795-2179 um að 

skipt verði um lögaðila hvað varðar þjónustusamningi. Fram kemur að kennitalan í 

þjónustusamningi sé sem stendur 530795-2179 (Tónlistarskóli Árbæjar)  og hafi verið síðan 

1995. Óskað er eftir að þeirri kennitölu verði breytt í 540699-2329 (Tónlistarskóli Árbæjar, 

áður Stefmennt ehf) en á þeirri kennitölu hafi allir ársreikningar verið sendir til skóla- og 

frístundasviðs meðan að þjónustusamningur hefur verið í gildi fyrir Tónlistarskóla Árbæjar.   

 

Upplýst hefur verið um að Tónlistarskóli Árbæjar kt. 530795-2179  hefur nú verið afskráð í 

fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Fram kemur í tilkynningu til Ríkisskattstjóra, dags. 30. júní 

2020, að félagið sé eignalaust og engar skuldir í félaginu.  

  

Hvað varðar uppgjör samningstímabilsins 2017 –  2020 þá fólst í framangreindri samþykkt 

skóla- og frístundasviðs og borgarráðs frá 19. og 24. júní sl. að skuli gera grein fyrir nýtingu 

kennslumagns vegna samningstímabilsins frá hausti 2017 til loka júlí 2020 fyrir lok október 

2020. Jafnframt skili skóli fullnægjandi áætlun um kennslumagn vegna skólaársins 2020-2021 

sem fellur undir framlengingu samningsins. Gert er ráð fyrir að fyrirsvarmaður Tónlistarskóla 

Árbæjar, kt. 530795-2179 skili tilgreindum upplýsingum vegna tímabilsins 2017 – 2020 en 

vegna Tónlistarskóla Árbæjar ehf kt. 540699-2329 áætlun vegna kennslumagn vegna 

skólaársins 2020 – 2021. Jafnframt verði gerð sú krafa að Tónlistarskóli Árbæjar ehf, kt. 

540699-2329, taki á sig allar sömu skyldur og Tónlistarskóli Árbæjar, kt. 530795-2179, bar 

samkvæmt samningi aðila, dags. 30. maí 2017. Sett verði það skilyrði að hægt verði að 

skuldajafna greiðslum til nýja fyrirtækisins á móti mögulegum ofgreiðslum eldra fyrirtækis.  

 

Hvað varðar skil á ársreikningi vegna Tónlistarskóla Árbæjar kt. 530795-2179 fyrir árið 2017, 

2018 og 2019 hafa ársreikningar verið mótteknir í nafni Stefmennt ehf kt. 540699-2329 og er 

ársreikningur vegna 2019 endurskoðaður að kröfu borgarinnar.    

 

Hvað varðar skil á endurskoðuðum ársreikningi vegna Tónlistarskóla Árbæjar kt. 530795-2179 

vegna tímabilsins 1. janúar 2020 til 31. júlí 2020 þá skili tónlistarskólinn uppgjöri frá sama 

aðila og verið hefur (Stefmennt ehf sem nú heitir Tónlistarskóli Árbæjar ehf. 540699-2329) en 

uppgjörstímabil verði þannig samræmt kröfum borgarinnar. Þá verði sýnt fram á með gögnum 

ráðstöfun fjármuna til Tónlistarskóla Árbæjar ehf. Þannig verði tekin gild staðfesting 

endurskoðanda fyrirtækisins á að uppgjör og endurskoðun vegna tímabilsins frá 1.janúar 2020 

til 31. júlí 2020 sé í vinnslu og verði skilað innan þeirra tímamarka sem reglur um samninga 

heimila.  Eftir 1. ágúst 2020 verði þannig samningsaðili og uppgjörsaðili sami aðili og fullnægt 

hefur verið kröfum borgarinnar um endurskoðun og samræmingu uppgjörstímabils.  

 

Jöfnunarsjóður hefur lýst því með tölvuskeyti, dags. 1. september 2020, að ekki sé gerð 

athugasemd við breytinguna vegna efri stiga.  
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