
Kæru kandídatar, starfsfólk HA og landsmenn allir 
 
Þetta hefur verið óvenjulegur vetur fyrir okkur öll – en mjög lærdómsríkur.  Stærsti lærdómurinn er 
kannski sá að það góða líf sem þjóðir á Vesturlöndum hafa skapað sér er ekki sjálfsagt – og hægt er 
að umbreyta raunveruleika okkar með skömmum fyrirvara.  Við megum ekki gleyma því að 
velmegunin og öryggið er ekki sjálfsagt. 
 
Við höfum líka lært að í okkur öllum býr mikill styrkur og æðruleysi – styrkur til að takast á við 
óvæntar aðstæður með hraði, finna nýjar lausnir.  Í dag erum við hér með nýjar lausnir á 
óvenjulegum tíma þar sem brautskráning 478 kandídata, frá þremur fræðasviðum, fer fram með 
stafrænum hætti í gegnum sjónvarpsútsendingu og á samfélagsmiðlum. Verið velkomin á 
#Háskólahátíð 
 
Kæru kandídatar, 
 
Ég sakna ykkar – við söknum þess að geta ekki séð andlit ykkar, tekið í höndina á ykkur og óskað 
ykkur til hamingju.  En að þessu sinni verðum við að láta okkur duga rafrænar kveðjur til 
samnemenda, kennara og starfsfólks en fögnum þeim mun betur með ættingjum og vinum heima 
fyrir.  Við sjáumst svo á afmælishátíð háskólans ykkur til heiðurs á afmælisdegi skólans í haust. 
 
Þið munuð líta til baka eftir eitt ár, fimm ár, tíu ár, tuttugu ár og jafnvel fimmtíu ár og munuð ávallt 
muna eftir þessum sérstæða tíma þegar Kóvið bankaði á dyr og breytti lífi okkar á svipstundu.  Og þó 
að þetta hafi ekki verið auðvelt – á tímum eiginlega skelfilegt – þá komið þið sterkari út úr þessari 
raun.  Að þið séuð nú að taka við brautskráningarskírteinum ykkar eftir svo „harðan“ vetur er afrek 
sem ekki er sjálfsagt – kæru kandídatar – VEL GERT!  Innilega til hamingju! 
 
Ágætu landsmenn 
 
Það eru ekki margir sem gera sér grein fyrir því hversu miklu grettistaki starfsfólk Háskólans á 
Akureyri lyfti þegar ákveðið var að færa alla kennslu og starfsemi skólans yfir á stafrænt form.  Þar 
hjálpaði mikið hversu langt háskólinn á Akureyri hefur náð í þróun fjarkennslu síðastliðin tuttugu ár.  
Fjarkennsla er sveigjanlegt námsform og gerði okkur kleift að aðlagast hratt og vel – en það var samt 
mikið verk.  Þó að tækniþekkingin sé til staðar þurfti að breyta námsmati, færa staðlotur yfir í 
stafrænt form og endurskipuleggja með hraði alla framkvæmd kennslu á vormisseri.  Þetta þurfti allt 
að gerast á meðan fólk sat heima við því húsnæði skólans var að mestu leyti lokað þann tíma sem 
þessar aðgerðir fóru fram.  Ég er ævinlega þakklátur öllu starfsfólki háskólans, kennurum jafnt sem 
stoðþjónustu, fyrir óeigingjarnt framlag þess og vilja til þessa verks. Það verður ekki fullþakkað fyrir 
framlag þess á þessum erfiða tíma. 
 
Kæru kandídatar og góðir landsmenn, 
 
Ég heyri því stundum fleygt fram að nú séu bara „allir“ komnir með háskólamenntun og hvort ekki sé 
komið nóg.  Háskólinn á Akureyri hefur á síðustu árum þurft að takmarka aðgengi að skólanum 
umfram það sem gert er í öðrum opinberum skólum en þrátt fyrir það er nemendafjöldi við skólann 
sá mesti frá upphafi og allt stefnir í að það verði enn erfiðara verk en áður að forgangsraða 
umsóknum fyrir næsta skólaár – slíkar eru vinsældir skólans.  En hugsum aðeins um hvort það sé þörf 
á allri þessari sérfræðiþekkingu – hvað á þetta fólk eiginlega að gera?   
Við getum byrjað að skoða hverjir voru í framlínu þegar kom að því að leysa úr Kóvinu.  Þríeykið 
okkar fræga er vel menntað fólk í greinum sem í dag eru allar á háskólastigi.  Starfsmaður 
veirufræðirannsóknastofu Landspítalans sem greindi fyrstu COVID-19 veiruna er menntaður 
líftæknifræðingur frá HA, nemendur HA í hjúkrunarfræði, og hjúkrunarfræðingar almennt, tóku 



aukinn þátt í starfsemi heilbrigðisstofnana og iðþjuþjálfar fengu gríðarlega stórt verkefni við að halda 
virkni skjólstæðinga sinna í mjög erfiðu umhverfi einangrunar þeirra.  Lögreglufræðinemar tóku 
aukavaktir á sama tíma og þau þurftu að sinna verkefnavinnu sinni og klára diplómaárið sitt.  Annars 
staðar í samfélaginu héldu hjól efnahagslífsins áfram að ganga.  Hversu verðmætt hefur það verið að 
hafa sjávarútveg sem hefur tryggt okkur gjaldeyristekjur á sama tíma og aðrar greinar hafa hrunið?  
Þar starfa sjávarútvegsfræðingar frá HA í helstu stjórnunarstörfum. Í stjórnkerfinu hefur þurft að 
semja lög og reglur með stuttum fyrirvara og hefur lögfræðimenntað starfsfólk stjórnarráðsins og 
annað sérhæft fagfólk með þekkingu á háskólastigi unnið mikið verk á stuttum tíma.  Kennarar í 
grunn- og framhaldsskólum landsins voru reiðubúnir að takast á við Kóvið.  Ísland var annað tveggja 
ríkja í heiminum sem tókst að halda úti starfsemi allra skólastiga.  Ekki megum við gleyma 
sálfræðingum sem hafa hjálpað okkur í gegnum þessa óvissutíma, félagsfræðingum sem safna 
gögnum, rannsaka og hjálpa okkur að skilja hvernig við sem samfélag styrkjumst gagnvart 
framtíðaráföllum.  Og í þessu öllu saman gengu fyrirtækin okkar og stofnanir þar sem 
viðskiptafræðingar gegna lykilhlutverki við dagleg störf – og er ljóst að þau ykkar sem menntuð eru 
frá HA þekktuð mun betur það fjarvinnuumhverfi sem skapaðist í Kóvinu.  Já, það er svo sannarlega 
þörf fyrir fleiri háskólamenntaða starfsmenn og Háskólinn á Akureyri er reiðubúinn til að efla enn 
frekar menntun í landinu öllu.  Í vikunni bárust gleðifregnir þess efnis að unnt verður að fjölga 
hjúkrunarfræðinemum frá og með vori 2021 og að hafinn verði undirbúningur að nýju sérfræðinámi 
fyrir sjúkraliða – þar hafa stjórnvöld svarað ákalli samfélagsins.  Það er einlæg von mín og trú að 
stjórnvöld geri háskólanum á Akureyri jafnframt kleift að taka á móti sem flestum nemendum í öllu 
námi nú í haust – en til þess þarf myndarlegt fjárframlag frá stjórnvöldum.   
 
Kæru landsmenn – við þurfum á ykkar stuðningi að halda við að minna stjórnvöld á að aðgengi að 
háskólum verður að vera opið landsmönnum öllum óháð búsetu – og þar gegnir Háskólinn á Akureyri 
lykilhlutverki.  Ég treysti á ykkar stuðning í þessari baráttu svo börnin ykkar og barnabörn fái líka 
tækifæri til háskólanáms frá sinni heimabyggð. 
 
Ágætu kandídatar, 
 
Sá heimur sem þið fáið í arf er flókinn, oft og tíðum harðneskjulegur og jafnvel ómannúðlegur.  Við 
vitum af stríðsástandi víða um heim og sem mannkyn eigum við óleyst mörg af stærstu verkefnum 
okkar.  Hvernig tryggjum við góð lífsskilyrði fyrir alla?  Hvernig tryggjum við mannréttindi fyrir alla?  
Hvernig tryggjum við jafnrétti fyrir alla?  Hvernig leysum við þá hættu sem að okkur stafar í 
loftslagsvánni?  Hvernig tökumst við á við það að vinaþjóðir okkar eru enn að glíma við 
kynþáttahatur og misskiptingu – hvernig tökumst við á við okkar eigin fordóma?  Atburðir síðustu 
vikna í Bandaríkjum Norður-Ameríku sýna okkur líka glöggt að þrátt fyrir að við getum sent fólk til 
tunglsins og róbóta til mars þá hefur ekki tekist að uppræta það samfélagslega mein sem 
kynþáttafordómar eru.  Í vikunni var George Floyd jarðsettur – George Floyd lést vegna valdbeitingar 
sem á rætur sínar að rekja til menningar og hugsunarháttar sem við, sem mannkyn og hvert okkar 
sem einstaklingar, verðum að losna úr.  Brot á mannréttindum og skortur á mannúð er ekki einkamál 
einstaklinga, þjóða eða samfélaga yfirleitt.  Þar verðum við öll að taka saman höndum og berjast fyrir 
bættum heimi. 
 
En veröldin er líka dásamleg.  Náttúran og lífverur allar eru ótrúleg fyrirbæri og, að því við best vitum, 
einstök í alheiminum.  Samneyti við fjölskyldur okkar, ættingja og vini gefur lífinu tilgang og aðstoð 
við náungann styrkir samfélag okkar.  Með samvinnu náum við langt og leysum þau verkefni sem lífið 
færir okkur – verkefni sem oft eru ógnvænleg líkt og Kóvið.  Þið – kæru kandídatar – hafið í hendi 
ykkar að byggja betri heim.  Notið þekkingu ykkar til góðs – ykkur og mannkyninu öllu til heilla. 
 



Ég þakka ykkur fyrir samveruna síðustu árin – ber ykkur bestu kveðjur frá starfsfólki HA og bið ykkur 
að ganga glöð til þeirra verka sem framundan eru.  Ferðumst innanlands í sumar og munum að 
rigningin er góð!!  Lifið heil! 


