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Stefna um stjórnun verkefna 

Markmið  

Viðamikill hluti af starfsemi Félagsbústaða felst í undirbúningi og framkvæmd verkefna af ýmsu 

tagi. Undirbúningur og framkvæmd verkefna skal vera  vandaður til að tryggja árangur og góða 

ráðstöfun fjármuna. Hlúa skal að uppbyggingu verkefnamenningar. 

Markmið félagsins er að að til staðar sé umgjörð um stjórnsýslu verkefna og ferli fyrir 

undirbúning og framkvæmd allra verkefna í starfseminni.   

 

Stefna Félagsbústaða um stjórnun verkefna felst í eftirfarandi meginatriðum: 

A. Liggja skal fyrir þekking á mismunandi flokkum verkefna í starfseminni, umfangi þeirra og 
áhættu fyrir rekstur fyrirtækisins. 

B. Stjórnskipulag skal endurspegla hlutverk verkefnastjórnunar í starfseminni. Aðföng til að 
fylgja eftir innleiðingu verkefnastjórnunar skulu tryggð. 

C. Rammar um ferli ákvarðana er varða verkefni skulu vera til staðar og í samræmi við 
stjórnskipulag. Þar með talið eru kröfur varðandi upplýsingar sem eiga að liggja fyrir til að 
taka megi slíkar ákvarðanir. 

D. Byggja skal upp verkefnaskrá til að skapa yfirlit yfir öll verkefni og auðvelda markvissa 
forgangsröðun verkefna í samræmi við stefnu og hagrænar forsendur eins og þær eru á 
hverjum tíma. 

E. Tryggt skal að nauðsynleg þekking á faglegri verkefnastjórnun sé til staðar og hún þróuð með 
viðeigandi hætti. 

F. Sett skulu mælanleg markmið um verkefnastjórnunarlegan árangur og þeim fylgt eftir.  
G. Byggja skal upp handbók um verkefnastjórnun. Handbókin skal meðal annars taka á 

undirbúningi, áætlanagerð og eftirfylgni verkefna. 
 

Nánar um handbók um verkefnastjórnun 

Þróa skal viðeigandi samræmd verkferli til að styðja við stefnuna eins og henni er lýst hér að 

ofan. Þessi verkferli mynda handbók um verkefnastjórnun og henni skal fylgt eftir, meðal annars 

með því að safna gögnum um árangur og nýta þau til umbóta á ferlunum. Handbókin skal vera í 

samræmi við aðra verkferla. 

Kröfur til verktaka og ráðgjafa skulu vera skýrar, upplýsingum um frammistöðu þeirra skal 

safnað og þeir fá endurgjöf um hana. Upplýsingarnar eru nýttar m.a. til að taka ákvarðanir um 

val verktaka og ráðgjafa. 

Samhengi við aðrar stefnur í starfsemi Félagsbústaða 

Að öðru leyti er vísað á önnur stefnuskjöl. Þar má benda sérstaklega á Áhættustefnu, 

Innkaupastefnu, Mannauðsstefnu, Sjálfbærnistefnu, Þjónustustefnu og Upplýsinga- og 

skjalastefnu. 

 

Samþykkt á fundi stjórnar Félagsbústaða 12. janúar 2023 
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Meginmarkmið Félagsbústaða á sviði verkefnastjórnunar  

  

Meginmarkmið 1 

Stjórnskipulag sem styður við breytingar og vinnu þvert á fyrirtækið 

Skýring:  Stjórnskipulag sem styður við breytingar og vinnu þvert á fyrirtækið og felur í 

 sér valdeflingu stjórnenda í verkefnum. Stjórn félagsins styður skýra 

 framtíðarsýn varðandi verkefnastjórnun, markmið og eftirfylgni. 

 

Meginmarkmið 2 

Verkefnamiðuð stjórnkerfi 

Skýring:  Staðlað verklag um stjórnun verkefna sem fylgt er eftir með gagnaöflun og 

 innra eftirliti, heildstæð verkefnaskrá og lýsandi mælaborð sem gefur yfirlit yfir 

 lykilþætti allra verkefna. 

  

Meginmarkmið 3 

Sérþekking í verkefnastjórnun 

Skýring:  Sérfræðingar sem leiða uppbyggingarstarf í verkefnastjórnun, 

 einstaklingsmiðuð fræðsla og þjálfun og uppbygging verkefnamenningar innan 

 Félagsbústaða. 

  

Meginmarkmið 4 

Traust samstarf við birgja 

Skýring:  Áhersla á gott samstarf við ráðgjafa og verktaka sem byggir á gagnkvæmu 

 trausti. Rammasamningar við hæfilegan fjölda iðnfyrirtækja, stöðugt birgjamat 

 og gagnkvæm endurgjöf á árangur og frammistöðu. 

 


