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Til hamingju með daginn kæru útskriftarnemar, rektor og aðrir góðir gestir. 
 
Við hjá Viðskiptaráði höfum trú á því að menntun sé hornsteinn bættra lífskjara. Þetta á ekki 
aðeins við um þá einstaklinga sem sækja sér menntunina og opna með því dyr að 
áhugaverðum tækifærum, heldur ekki síður fyrir samfélagið í heild. Menntun er 
samfélagsmál og menntun er efnahagsmál.   Mikilvægi öflugra menntastofnana verður því 
seint ofmetið. 

 
Eftir 10 daga heldur Viðskiptaráð árlegt Viðskiptaþing sitt undir yfirskriftinni „Börn 

náttúrunnar: Framtíð auðlindagreina á Íslandi“. 
Titill þingsins vísar til þeirrar staðreyndar að Íslendingar byggja lífskjör sín í miklum mæli á 
náttúruauðlindum. Við erum öll börn náttúrunnar í þeim skilningi. Sjávarútvegur, orka og 
ferðaþjónusta standa undir um 75% af útflutningi og munar um minna. Sem börn 
náttúrunnar viljum við ekki ganga á auðlindir okkar með ósjálfbærum hætti. Af þessum 
sökum er vexti áðurnefndra greina takmörk sett.  
 

Lausnin á þeirri áskorun er tvíþætt. Annars vegar þarf að auka enn frekar 
verðmætasköpun af þeim náttúruauðlindum sem við nýtum í dag. Hins vegar þarf að 
stórauka útflutningstekjur af vörum og þjónustu sem ekki krefjast beins aðgengis að 
náttúruauðlindum. Þið sem hér sitjið munið koma að báðum verkefnunum. Þekking ykkar 
mun nýtast til að efla auðlindagreinar enn frekar og til viðbótar treysti ég því að mörg ykkar 
komi til með að stofna þekkingardrifin útflutningsfyrirtæki. 
 

HR útskrifar nú tvo af hverjum þremur sem útskrifast með tæknimenntun á háskólastigi, 
helming viðskiptamenntaðra og þriðjung þeirra sem ljúka prófi í lögum. Auk þessa hefur 
framlag skólans til rannsókna og nýsköpunar farið vaxandi með hverju árinu sem líður. Þetta 
er skóli atvinnulífsins og af því erum við stolt. 
 

Það er í raun ótrúlegt til þess að hugsa hversu miklum árangri HR hefur náð á tiltölulega 
skömmum tíma. Þar ber auðvitað fyrst og fremst að þakka öllu því frábæra starfsfólki sem 
hefur byggt upp starfsemi skólans. Á sama tíma verður ekki hjá því komist að minnast á það 
gæfuspor sem fólst í því að sameina starfsemina undir eitt þak í einstöku húsnæði skólans í 
Vatnsmýrinni.  
 

Ég hef notið þeirra forréttinda að sitja í stjórn HR undanfarin þrjú ár. Í gegnum 
stjórnarstörfin hef ég fengið að taka þátt í mótun langtímastefnu skólans og óhætt er að 
segja að spennandi tímar séu framundan. Rekstur skólans stendur traustum fótum – þökk sé 
samhentu átaki aðstandenda og starfsmanna skólans – og því unnt að blása til sóknar á 
ýmsum sviðum. Gæði kennslu, hagnýt nýsköpun, markvisst samtarf við atvinnulífið og aukin 



alþjóðavæðing verða í forgrunni. Þá verður jafnframt spennandi að taka þátt í uppbyggingu 
háskóla- og nýsköpunarþorps á svæði skólans í Vatnsmýrinni.  

 
Kæru útskriftarnemar. Ég er stoltur af aðkomu Viðskiptaráðs Íslands að stofnun og 

uppbyggingu Háskólans í Reykjavík. Viðskiptaráð hefur í heila öld lagt metnað í að styðja við 
menntun á Íslandi og við teljum það okkar mikilvægasta framlag til atvinnulífs og 
samfélagsins í heild.   
 

Ari Kristinn og sá öflugi hópur fólks sem starfar við skólann á hrós skilið fyrir frammistöðu 
sína. Fyrir áratug síðan var HR lítill viðskiptaháskóli. Í dag er skólinn háskóli atvinnulífsins og 
stendur í fremstu röð á sínum sviðum.  

 
Ég vil biðja ykkur sem sitjið hér frammi í sal að klappa fyrir starfsfólki Háskólans í Reykjavík, 

sem og útskriftarnemum dagsins. Um leið og ég óska öllum útskriftarnemum til hamingju 
með daginn er það mér mikil ánægja að veita að lokum nokkrar viðurkenningar fyrir hönd 
Viðskiptaráðs Íslands.  
 

Hefð er fyrir því að Viðskiptaráð veiti þeim nemanda sem hæsta einkunn fær frá hverri 
deild HR viðurkenningu við útskrift.  
 

Ég vil því biðja eftirtalda nemendur að koma hér upp og veita viðtöku þessari 
viðurkenningu: 
 
Úr lagadeild – Marta Bryndís Matthíasdóttir 
Úr tækni- og verkfræðideild – Hákon Valur Dansson 
Úr tölvunarfræðideild – Fanney Sigurðardóttir 
Úr viðskiptadeild – Ingveldur Anna Sigurgeirsdóttir 

 
Að lokum vil ég að óska starfsfólki HR til hamingju með uppskeruna og útskriftarnemum 

og aðstandendum aftur til hamingju með daginn.   
 

Takk fyrir og njótið dagsins. 


