
151. löggjafarþing 2020-2021.
Þingskjal 1274 —  751. mál.
Stjórnartillaga.

Umsögn Háskóla Íslands vegna tillögu til þingsályktunar um aukið samstarf Grænlands 
og Íslands.

Háskóli Íslands er stærsti háskóli landsins og leiðandi í kennslu og rannsóknum þ.m.t. á ýmsum 
sviðum sem snerta norðurslóðir. Háskólinn leggur áherslu á gæði í kennslu og rannsóknum og 
starfrækir fjölda undirstofnana og rannsóknasetra þar sem m.a. eru stundaðar rannsóknir sem 
tengjast norðurslóðum og norðurheimskautssvæðinu. Er umsögn háskólans mótuð af mikilli og 
langri reynslu háskólans á sviði norðurslóðarannsókna.

Háskóli Íslands vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum þegar kemur að þeim 
tillögum sem lúta að menntun og rannsóknum.

4. Uppbygging fjarnáms

Til að samstarf á sviði menntunar og rannsókna milli Íslands og Grænlands nái að vaxa og 
dafna er mikilvægt að hleypa öllum menntastofnunum landsins að borðinu. Háskólinn á 
Akureyri hefur nýtt fjarnám í þessa veru og til að efla þetta samstarf enn frekar er ráðlegt að fá 
allt íslenska háskólasamfélagið að verkefninu, ekki síst ef tilgangurinn er að efla menntastigið 
á Grænlandi. Í því samhengi verður augljóslega að nefna að Háskóli Íslands er langstærsti 
háskóli landsins með fjölbreyttasta námsúrvalið og býr jafnframt við áratuga reynslu af 
fjarnámi sem í boði er í fjölmörgum greinum, ekki síst á Menntavísindasviði. Háskóli Íslands 
hefur í hyggju að styrkja fjarnámið enn frekar m.a. í ljósi reynslunnar af stafrænni kennslu í 
heimsfaraldrinum. Um langt skeið hefur háskólinn lagt mikla áherslu á samstarf við nágranna 
okkar, Færeyjar og Grænland. Ýmsir akademískir starfsmenn háskólans hafa sinnt kennslu og 
rannsóknum á Grænlandi á undanförnum árum í ólíkum greinum og átt gott samstarf við 
Grænlandsháskóla í Nuuk. Formlegt rannsóknasamstarf Háskóla Íslands og Fróðskaparseturs 
Færeyja (FF) nær aftur til ársins 1990 og frá árinu 1992 var sett á fót ráðstefnuröðin 
Frændafundur, sem haldin er á þriggja ára fresti, þar sem fjallað er um fjölbreytileg 
viðfangsefni sem tengjast Íslandi og Færeyjum.

Styrkleiki Háskóla Íslands felst ekki síst í öflugu þverfræðilegu rannsóknarumhverfi og sterkri 
stöðu háskólans varðandi þátttöku í rannsóknaverkefnum á sviði norðurslóða eins og sjá má í 
nýlegri skýrslu Rannís, Kortlagning norðurslóðarannsókna á Íslandi, en þar kemur t.d. fram að 
70% alls framlags úr Rannsóknasjóði til norðurslóðarannsókna rennur til Háskóla Íslands.

8. Alþjóðleg hugveita
Háskóli Íslands fagnar tillögu um að sett verði á fót alþjóðleg hugveita um Grænland og 
norðurslóðir. Til að takast á við áskoranirnar sem við stöndum frammi fyrir er mikilvægt að



efla og virkja alþjóðlegt rannsóknasamstarf. Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands er nú þegar 
í góðu samstarfi við bæði Wilson Institute í Washington DC, sem og Norðurslóðasetur 
Harvard-háskóla. Háskóli Íslands bendir á að mikilvægt er að uppbygging slíkrar hugveitu 
verði gerð í samstarfi við skólann ekki síst þar sem eitt af tilgreindum markmiðum er að efla 
umræðu um Grænland í alþjóðlega fræðasamfélaginu.

10. Norðurslóðasetur
Háskóli Íslands fagnar því að koma eigi á fót sjálfseignarstofnun um norðurslóðasetur í 
Reykjavík. Háskólinn hefur lengi verið í góðu samstarfi við Hringborð Norðurslóða bæði þegar 
kemur að aðstoð við skipulagningu, þátttöku í ráðstefnunni og með sérstökum námskeiðum 
tengdum Hringborði Norðurslóða. Háskóli Íslands styður frekara samstarf um uppbyggingu og 
þróun hins nýja seturs sem fundinn hefur verið staður á háskólasvæði Háskóla Íslands í 
Vatnsmýrinni. Þessi staðsetning tryggir nýju setri nálægð við vísindamenn, gott aðgengi að 
helstu rannsóknarstofnunum landsins eins og Hafrannsóknastofnun, MATÍS, 
Jarðvísindastofnun, Veðurstofu Íslands og Landhelgisgæslunni auk Vísindagarða HÍ. 
Norðurslóðasetur í Reykjavík mun efla og styðja við samstarf við rannsóknastofnanir og 
þekkingarsetur um land allt sem stunda norðurslóðarannsóknir.


