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Þann 5. september nk. verða liðin 30 ár frá stofnun Háskólans á Akureyri. Það er flestum ljóst í dag 

hvílíkt framfaraskref það var fyrir Ísland að bjóða upp á aukið aðgengi að háskólanámi með stofnun 

háskóla utan höfuðborgarsvæðisins. Í upphafskafla afmælisrits HA frá árinu 2012 kemur skýrt fram að 

fáir, ef nokkur, hafi getað ímyndað sér að 30 árum eftir stofnun hans væri Háskólinn á Akureyri ein 

öflugasta menntastofnun landsins með vel yfir 2000 nemendur og 200 starfsmenn, og í fararbroddi 

við að veita landsmönnum öllum aðgengi að háskólanámi í gegnum fjarnám –  eða sveigjanlegt nám 

eins og við köllum það í dag. Innleiðing sveigjanlegs náms tryggir öllum landsmönnum, sama hvar þeir 

búa, aðgengi að háskólanámi. 

Íslendingar eiga frumkvöðlum og eldhugum baráttunnar við að stofna skólann mikið að þakka. Oft 

hafa málefni verið rædd um langt skeið, lagðar hafa verið fram skýrslur og nefndir hafa margoft 

fundað og komist að jákvæðri niðurstöðu – en það þarf síðan að taka af skarið. Og þannig var staðan í 

upphafi níunda áratugarins gagnvart umræðu um háskólanám á Akureyri. Þrotlaus vinna margra 

einstaklinga í nefndum og ráðum hafði sýnt fram á að þörf væri fyrir háskólanám á Akureyri. Að 

öðrum ólöstuðum held ég þó að það hafi einkum verið hugmyndafræði Haraldar Bessasonar, síðar 

rektors HA, og samskipti hans við Sverri Hermannsson, alþingismann og ráðherra, sem varð til þess að 

Háskólinn á Akureyri var stofnaður. 

Í þessu samhengi er það merkilegt að hugmyndin um sjálfstæðan Háskóla á Akureyri, háskóla sem 

væri ekki útibú annarrar menntastofnunar, virðist fyrst koma fram í bréfi Haraldar til Sverris á árinu 

1986. Þannig hafði umræða áratugina tvo þar á undan ekki enn komist á þann stað að tala um 

sjálfstæðan háskóla. Í því bréfi sem Haraldur ritaði, og varðveitt er í skjalasafni Háskólans á Akureyri, 

er lögð fram skýr sýn um sjálfstæðan háskóla til þess að samfélagið utan höfuðborgarsvæðisins nái að 

vaxa og dafna á sömu forsendum og önnur borgarsamfélög. Byggt á þessari skýru sýn Haraldar og 

pólitísku þori Sverris Hermannssonar – sem vílaði ekki fyrir sér að beita pennanum sem pólitísku 

sverði og slá pennastrikum hér og þar – ásamt dyggum stuðningi þingmanna kjördæmisins og 

velunnara háskólasamfélagsins tókst að hefja kennslu á háskólastigi haustið 1987. 

Þessi 30 ár hafa verið ævintýri líkust. Skólinn hefur vaxið og eflst langt umfram björtustu vonir. Og 

hann dafnar enn. Þrátt fyrir mörg erfið ár hefur tekist að viðhalda gæðum náms við skólann. Stöðug 

fjölgun nemenda hefur þó reynt verulega á innviði og starfsfólk en tekist hefur að viðhalda gæðum 

náms við skólann. Í vor er enn eitt metið sett í aðsókn að námi við skólann þar sem honum hafa borist 



yfir 1.600 umsóknir – sem er metfjöldi frá upphafi. Alls brautskrást að þessu sinni 337 kandídatar frá 

þremur fræðasviðum og 22 námsbrautum. 

Þetta öfluga starf hefði aldrei orðið að veruleika nema vegna þess mikla og góða mannauðs sem 

skólinn hefur haft innan sinna raða allt frá stofnun. Starfsfólki skólans verður seint fullþakkað fyrir 

baráttu sína í gegnum árin við að byggja upp Háskólann á Akureyri. 

Skólin stendur jafnframt á miklum tímamótum. Það eru liðin rétt tæplega tvö ár síðan HA sendi inn 

umsókn til menntamálaráðuneytisins um heimild til doktorsnáms. Það gerði skólinn eftir að hafa 

vandlega íhugað faglega getu sína og tekið saman upplýsingar um það doktorsnám sem þegar er 

stundað undir handleiðslu prófessora við HA. Í ljós kom að vel á fjórða tug nemenda voru með einum 

eða öðrum hætti tengdir við HA, og sumir stunduðu allar sínar rannsóknir við HA og 

aðalleiðbeinandinn var jafnframt prófessor við HA. Nemandinn útskrifaðist hinsvegar frá annarri 

háskólastofnun. Það er ætíð sárt þegar nemendur og starfsfólk skólans leggja hart að sér en önnur 

skólastofnun fær heiðurinn af þeim árangri. Í umsóknarferlinu hefur skólinn gengið í gegnum 

gæðamat erlendra fagaðila, lagt fram tillögur um skipulag námsins og sýnt fram á hvernig hann muni 

takast á við verkefnið fjárhagslega. Að loknu öllu þessu ferli er málið nú í höndum 

menntamálaráðherra – og erum við því aftur, líkt og árið 1987, með framtíð okkar í höndum 

ráðherra. Ég hef fulla trú á að núverandi menntamálaráðherra muni, líkt og Sverrir forðum, beita 

pennanum af færni og áræðni – en því til viðbótar getur hann byggt á grunni þess faglega mats sem 

nú þegar hefur verið unnið á fræðilegri getu Háskólans á Akureyri af hendi matsnefndar gæðaráðs 

háskóla á Íslandi. Eftir að hafa tekið þátt í þessu ferli, fundað með erlendum matsaðilum og yfirfarið 

gögn um starfsemi skólans er ekki nokkur efi í mínum huga um getu fræðimanna við Háskólann á 

Akureyri til að standa að baki öflugu doktorsnámi á sérsviðum skólans. 

Nemendur, starfsfólk, velunnarar skólans og í raun Íslendingar allir geta verið stolt af Háskólanum á 

Akureyri og verið þess viss að hér hefur átt sér stað arðbær fjárfesting fyrir íslenskt samfélag. Þrjátíu 

ára starfsafmæli skólans er því mikilvægur áfangi fyrir okkur öll. 

Kæru kandídatar 

Þið eruð hér í dag til að fagna áfanga. Þið hafið ekki eingöngu öðlast djúpan skilning á ykkar fagi 

heldur lært öguð vinnubrögð og gengið í gegnum áskoranir við að vinna í hópum til að leysa 

sameiginleg verkefni. Þið hafið tekið þátt í samfélagi þar sem þekking er leiðarljósið að nýjum, 

snjöllum lausnum sem gera lífið betra fyrir alla. Allt þetta er mögulegt vegna þess að frumkvöðlar og 

baráttufólk trúðu því að unnt væri að byggja upp nýjan háskóla á Íslandi. Ég vil því nota tækifærið til 

þess að hvetja ykkur til að nýta þá þekkingu, færni og hæfni sem þið hafið öðlast í náminu og halda 

áfram í anda frumkvöðlanna. Halda áfram og koma með nýjar, snjallar og skapandi lausnir á þeim 

stóru verkefnum sem við okkur blasa.  Hvort sem þið hafið stundað nám í heilbrigðisvísindum, hug- 

og félagsvísindum eða raunvísindum og viðskiptafræðum þá getið þið öll beitt þekkingu ykkar til 

nýsköpunar. 

Nýsköpun tækifæra er lykillinn að þeirri velferð sem við búum við í dag. Á Íslandi eru fyrirtæki sem 

framleiða tónlist fyrir erlendar kvikmyndir, það eru til fyrirtæki sem búa til nýjan hugbúnað og nýjar 

aðferðir við lyfjaskömmtun við erlend (og innlend) sjúkrahús. Það eru til fyrirtæki sem framleiða 

afþreyingu sem seld er fyrir hundruð milljóna, og jafnvel milljarða, á hverju ári. Á Íslandi eru líka 

sjávarútvegsfyrirtæki sem eru í fararbroddi við innleiðingu tæknilegra lausna, og fyrirtæki sem eru í 

fararbroddi við að finna upp og þróa tæknilegar lausnir í matvælaiðnaði. Á Íslandi eru fyrirtæki sem 

selja hugbúnaðararþjónustu til grunnskóla um alla Evrópu og á Íslandi virðast vera óendanlegir 

möguleikar á að bæta og efla ferðaþjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn. Ísland er í dag land 

tækifæranna þar sem þið getið skapað ykkar eigin framtíð – þið getið búið til ykkar eigin störf sama 

hvaða bakgrunn þið hafið, faglega, félagslega eða út frá búsetu. Grípið tækifærin og gerið það besta 



úr þeim með því að skapa ykkar eigin framtíð – það versta sem getur gerst ef þið takið áhættu er að 

þið lærið af mistökum ykkar til að gera enn betur næst. 

Tækifærum á Íslandi stendur hinsvegar ógn af því ófriðarbáli sem virðist vera að kvikna á alþjóðlegum 

vettvangi. Ófriðarbáli sem kynnt er með lýðskrumi misvitra stjórnmálamanna. Þó svo að við sem hér 

búum stöndum tiltölulega óhult gagnvart þeim ógnunum sem reglulega herja á fjölmennari samfélög 

megum við ekki gleyma því að við erum hluti af samfélagi þjóðanna – og getum aldrei staðið utan 

þess að taka afstöðu á móti þeim öflum sem berjast gegn lýðræði, mannréttindum og frelsi okkar til 

athafna. Og sú barátta er ekki eingöngu við hryðjuverkaöfl sem reyna að koma málstað sínum á 

framfæri með ofbeldi heldur snýst hún líka um að við getum unnið á hryðjuverkaógninni án þess að 

tapa mannréttindum eða frelsi okkar því ef svo fer höfum við tapað baráttunni. 

Ágætu kandídatar. Það er ykkar að berjast fyrir lýðræðið, það er á ykkar ábyrgð að vernda réttinn til 

að kjósa sér leiðtoga; en það er líka ykkar að taka þátt í gagnrýni á stjórnvöld þegar þið teljið að 

valdhafar hafi ekki lengur hagsmuni almennings að leiðarljósi. Það er ekki nóg að skrifa í 

athugasemdakerfi samfélagsmiðlanna og rífast yfir einhverju sem þið eruð ekki sátt við. Þið verðið að 

vera virkir þátttakendur í samfélaginu, á öllum stigum þess, sama hvort um er að ræða samstarf við 

skóla barnanna ykkar, þátttöku í sveitarstjórnarmálum eða að vera virk í stjórnamála- og 

félagasamtökum sem vinna samfélaginu gagn á hverjum tíma. Nýtið þekkinguna sem þið hafið aflað 

ykkur hér til góðs fyrir ykkur og ykkar samfélag. Gleymið því aldrei að frelsið til að ferðast óhindrað á 

milli landa, frelsið til að stunda nám við menntastofnanir um allan heim, frelsið til að tjá ykkur, frelsið 

til að kjósa, frelsið sem tók árþúsundir fyrir vestræn samfélög að þróa og innleiða fyrir alla sína 

þegna, þetta frelsi er hægt að taka frá ykkur á örskotsstundu – en það verður aðeins gert ef þið leyfið 

það sjálf. Ef þið hinsvegar nýtið frelsið til góðs og eruð virkir samfélagsþegnar þá verður frelsið aldrei 

frá ykkur tekið. 

Kæru gestir nær og fjær 

Ein af meginstoðum nútíma samfélags er þekking – þekking sem er í stöðugri uppfærslu með 

rannsóknum og þróun. Baráttufólk fyrir sjálfstæði Íslands á 19. öldinni skildi vel mikilvægi þekkingar 

við að byggja upp sjálfstætt Ísland. Aðgengi að þekkingu verður að vera til staðar og besta leiðin til 

þess er að háskólar landsins séu öflugir. Háskólinn á Akureyri hefur verið í fararbroddi við að veita 

menntun til íbúa allra landshluta og sést það best á því að 75% nemenda sem útskrifast hafa frá 

skólanum hafa búið utan höfuðborgarsvæðisins. Til þess að skólinn geti staðið við þessa þjónustu til 

framtíðar verður að auka fjárframlög til háskólastigsins. Á meðal okkar í dag situr 

menntamálaráðherra og er freistandi að nota tækifærið til að brýna hann til dáða og finna aukið fé til 

málaflokksins – en það ætla ég ekki að gera, ekki í dag. 

Í dag ætla ég að biðla til ykkar, kæru gestir bæði nær og fjær. Ég vil biðja ykkur að styðja við baráttu 

Háskólans á Akureyri fyrir auknum fjárveitingum með því að ræða við ykkar þingmenn, um mikilvægi 

háskólamenntunar fyrir samfélagið. Ég vil biðla til ykkar, kæru gestir, að setja háskólamálin í forsæti – 

að þið bendið á að forgangsraða þurfi fjármunum til þess að tryggja aðgengi barna ykkar og 

barnabarna að alþjóðlegu samkeppnishæfu háskólanámi þannig að efnahagur ráði ekki hvort þau geti 

menntað sig eður ei. Að félagslegar aðstæður hindri fólk ekki í því að öðlast æðri menntun og 

þekkingu til að bæta líf sitt og annarra. Stjórnmálamaðurinn og ráðherrann getur lítið gert ef hann 

fær ekki stuðning, og kannski smá þrýsting, frá kjósendum til þess að forgangsraða málefnum háskóla 

þegar kemur að því að ákvarða hvernig við nýtum sameiginlega sjóði okkar. Nútíma samfélag sem 

ekki hefur aðgengi að öflugu háskólanámi mun dragast aftur úr í lífskjörum og almennri velferð. Ég vil 

því biðla til ykkar, kæru gestir nær og fjær – hjálpið HA til þess að ná athygli ráðamanna þannig að við 

getum eflt enn frekar þá þjónustu sem skólinn veitir um allt land. 

Kæru kandídatar 



Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa valið Háskólann á Akureyri sem skólann ykkar og vil hvetja ykkur til að 

ganga í Góðvinafélag skólans. Við viljum hafa góð tengsl við fyrrum nemendur okkar og minnum á að 

örar breytingar í nútíma samfélagi krefjast sífelldrar uppfærslu á þekkingu og menntun hvers og eins. 

Liðinn er sá tími að við gegnum sama starfi allan okkar starfsferil – þið munuð stöðugt þurfa að 

endurnýja þekkingu ykkar – það er verkefni sem skólinn vill styðja ykkur í til framtíðar meðal annars 

með því að geta boðið upp á doktorsnám í nánustu framtíð. 

Þá vil ég óska ykkur, fjölskyldum ykkar og aðstandendum innilega til hamingju með daginn. En að 

lokum vil ég segja þetta við ykkur: 

Stefnið ávallt þangað sem hjartað segir ykkur að fara en notið hyggjuvitið, færni ykkar og þekkingu til 

þess að komast á þann áfangastað. 

Kærar þakkir fyrir samveruna síðustu ár! 


