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INNGANGUR 
Hlutverk og tilgangur Verkefnastjórnunarfélags Íslands er verkefni til árangurs, eða með öðrum orðum 

að styðja einstaklinga og skipulagsheildir til að ná árangri í sínum viðfangsefnum með aðferðafræði 

verkefnastjórnunar. Til að sinna því hlutverki leitast félagið við að stuðla að öflugu og lifandi 

þekkingarsamfélagi sem stendur á þremur lykilstoðum: í fyrsta lagi vottar félagið reynslu og þekkingu 

verkefnastjóra samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum, í öðru lagi fræðir félagið með og miðlar efni um 

verkefni, verkefnastjórnun og framþróun fagsins og í þriðja lagi með því að skapa umhverfi og 

aðstæður til eflingar verkefnastjórnunar á Íslandi.  

Þessa lýsingu á hlutverki félagsins má sjá á meðfylgjandi mynd sem var jafnframt afurð 

stefnumótunarvinnu félagsins í kjölfar 30 ára afmælis 2014.  

 

Mynd 1  Hlutverk félagsins, sýn, kjarnahæfni og gildi 

Langstærsta og mikilvægasta viðfangsefnið í starfsemi félagsins á starfsárinu 2018 var tengt einum af 

þremur lykilstoðum þess, vottuninni. Á starfsárinu lauk þannig undirbúningi og innleiðingu á vottun í 

samræmi við kröfur fjórðu útgáfu af viðmiðum IPMA, alþjóðlegra samtaka verkefnastjórnunarfélaga, 

um hæfni verkefnastjóra. Í því fólst m.a. að þýða ICB4, sem lýsir uppfærðum hæfniviðmiðum, 

endurnýja próf og annað efni, þjálfa matsmenn og síðast en ekki síst að laga umsýslu og vottunarferli 

félagsins að nýjum kröfum. 

Framkvæmdastjóri félagsins hefur borið hitann og þungann af þessu verkefni og skilað afar góðu verki 

fyrir félagið. Fyrsta vottun samkvæmt nýjum hæfniviðmiðum fór fram í haust og í kjölfar úttektar 

matsmanna á vegum IPMA hefur félagið unnið að nauðsynlegum umbótum til þess að fá formlega 

viðurkenningu um að rekstur vottunarferlis VSF sé í samræmi við þær ríku kröfur sem alþjóðasamtökin 

IPMA gera.    

Þetta er því afar ánægjulegur og mikilvægur áfangi fyrir félagið.  

SKIPAN STJÓRNAR  
Ný stjórn var kosin á aðalfundi félagsins þann 7. mars 2018.  Úr stjórn gengu þau Hjalti Jón Kjartansson, 

David Lynch, Sigurjón Páll Kolbeins og Lísa Lind Björnsdóttir. Fimm einstaklingar gáfu kost á sér í stjórn 
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félagsins og þurfti því að ganga til kosninga. Fór svo að eftirtaldir hlutu kosningu: Ásdís Jóhannesdóttir, 

David Lynch, Haukur Ingi Jónasson og Linda Björk Hávarðardóttir. 

Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar þann 15. mars 2018 skipti stjórn með sér verkum.  Þór Hauksson var valinn 

formaður, David Lynch varaformaður, Ásdís Jóhannesdóttir gjaldkeri og Linda Björk Hávarðardóttir 

ritari. Meðstjórnendur Alexander Þórisson, Jón Már Halldórsson, Kristján Ari Úlfarsson og varamaður, 

Haukuri Ingi Jónasson 

REKSTUR OG AFKOMA 
Rekstur skrifstofu félagsins hefur aðallega markast af innleiðingu á ICB4 og úttekt IPMA á rekstri 

vottunarkerfisins sem fram fór 22. og 23. október 2018. Jákvæð niðurstaða fékkst í janúar sl. eftir að 

unnið hafði verið úr endurbótum sem úttektarmenn höfðu gert kröfu um. Innleiðingin á ICB4 hefur 

einnig sést glögglega á fjárhagslegri afkomu félagsins. Stefnt er að hallalausum rekstri á næsta starfsári. 

Fyrsta desember varð breyting á skrifstofuaðstöðu félagsins vegna nýrra samninga við leigusalann, 

Verkfræðingafélag Íslands. Kemur þessi breyting til með að lækka húsnæðiskostnað félagsins. 

Helstu verkefni og afkoma félagsins 

Velta félagsins árið 2018 var rúmar 20,6 milljónir króna, sem er aukning um rúmar 4 milljónir frá 2017. 

71,5% af tekjum félagsins komu frá vottunarstarfseminni, 13,8% frá félagsgjöldum og 14,6% voru 

ráðstefnutekjur. Miðað við fyrra ár er hlutfall vottunartekna ívið minna en áður en hlutfall 

ráðstefnutekna nokkru meira, en ráðstefnutekjur tvöfölduðust frá fyrra ári. Helstu kostnaðarliðir 

félagsins eru laun og launatengd gjöld, ráðstefnu- og fundakostnaður og skrifstofu og 

húsnæðiskostnaður. Þá greiða samtökin um 1,8 milljónir til Alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga, 

IPMA, vegna félags- og vottunargjalda. Heimasíða fór í loftið á árinu 2017 og hefur reynst vel og fengið 

góðar móttökur auk þess sem öll umsjón og viðhald er mun auðveldari en áður var. 

Markmál ehf. sem þýddi  ICB4 skilaði af sér þýðingunni á vormánuðum. Við tók frekari yfirlestur og svo 

prófarkalestur. Endanleg útgáfa fór svo á vef félagsins í byrjun júlí. 

Innleiðing nýs vottunarferlis sem tekur mið af regluverkinu fyrir ICB4 (ICR4) hélt áfram á árinu 2018 og 

tók upp meginhluta tíma framkvæmdastjóra. Ákveðin tímamót urðu á þeirri vinnu er þeir Dalibor Cron 

frá Sviss og Mimoun el Quarti frá Hollandi gerðu úttekt á vottunarstarfseminni. Eftir úttekt þeirra tók 

við vinna við lagfæringar sem þeir fóru fram á. Í janúar 2019 var því lokið og VSF CB (Certification Body) 

hlaut viðurkenningu IPMA til að reka vottunarkerfið. Formleg viðurkenning fer fram á CoD fundi IPMA 

í Kaupmannahöfn í lok mars. 

Fyrir tæpum tveimur vikum var svo haldið námskeið fyrir matsmenn sem Danirnir Per Frank Povlsen 

og Allan Krüger-Jensen héldu. Með því má segja að ákveðin verklok hafi orðið á innleiðingu ICB4.  

Félagið er nú vel statt hvað vottunarmál varðar. Auk þess sem að framan greinir hefur nokkur fjöldi 

prófa verið saminn.  

Almennt má segja að nokkurs aukins áhuga gæti hjá verkefnastjórum að fá viðurkenningu á reynslu 

sinni og hæfni með því að sækja um IPMA vottun. VSF fagnar því vissulega. 

Í vottunarmálum á árinu 2019 mun fókusnum nú verða beint í auknum mæli að IPMA Agile vottun. 

Áfram er því unnið í verkefnum sem stjórnin telur nauðsynleg til framtíðar. 

Félagatal 

Ávallt er einhver hreyfing á félagatalinu. Alþjóðasamtök verkefnastjórnunarfélaga IPMA innheimtir 

skatt af hverjum greiðandi félaga. Samkvæmt IPMA talningu eru félagar í VSF 283, 286 árið 2016. Hvert 
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fyrirtæki telur skv. IPMA sem 5 greiðandi félagar. Félagar sem fá sent fréttabréf frá félaginu eru 

rúmlega 450. Félagafjöldinn er fremur niður á við og kunna að vera margar orsakir fyrir því. 

Á þessum aðalfundi (í mars 2019) er lögð fram tillaga um breytta uppbyggingu félagsgjalda sem verður 

vonandi samþykkt á fundinum. 

VOTTUN  
Um mitt ár var skipt úr ICB3 staðlinum yfir í ICB4. Síðasta vottunarprófið skv. ICB3 var á Akureyri í 

september 2018 og fyrsta próf skv. ICB4 þann 8. október. Aðeins var boðið upp á vottun skv. C og D 

stigi þá en í nýju vottunarferli sem hófst 13. febrúar sl. er einnig boðið upp á B stigs vottun. 

Vottanir starfsársins 

Árið 2018 var fjöldi vottana nokkuð meiri en árið 2017. Heildarfjöldi B, C og D stigs vottana var 184 árið 

2018 en 165 árið áður. Alls komu 11 hópar í vottun hjá félaginu. 

Ár   A stig   B stig   C stig   D stig Alls 

Frá upphafi (1997 1 84 180 1652 1916 
2016   1 13 147 162 
2017   5 11 150 165 
2018  5 10 169 184 

 

Nokkrir umsækjendur ársins 2017 eiga eftir að skila skýrslum og fara í viðtal, þegar því er lokið er 

vottunin formlega skráð.  

Samstarf við menntastofnanir varðandi vottun er gott og vottar félagið sem áður nemendur úr MPM 

námi Háskólans í Reykjavík, Endurmenntun Háskóla Íslands, Símenntun hjá Háskólanum á Akureyri og 

APME (Applied Project Management Expert) náminu hjá Opna háskólanum í Reykjavík. Samningar um 

vottun eru á milli VSF og þessara stofnana. Af og til koma einnig hópar sem eru hér á landi á vegum 

Háskóla Sameinuðu þjóðanna sem hafa sem hluta af náminu hér farið í námskeið um verkefnastjórnun. 

Á síðasta ári komu til að mynda nemendur í Jafnréttisskóla Sameinuðu þjóðanna og Jarðhitaskólanum 

í vottun. 

Matsmenn 

Á árinu hófu tveir væntanlegir matsmenn, þau Kristrún Konráðsdóttir og Aðalbjörn Þórólfsson, þjálfun 

sem matsmenn. Þeirra hlutverk verður aðallega að votta umsækjendur um IPMA Agile Leadership 

vottun. 

Þann 22. febrúar sl. sóttu matsmenn námskeið í ICB4 vottun og var námskeiðið sérsaumað fyrir okkar 

þarfir. Vottunarlega séð er VSF vel í stakk búið fyrir framtíðina. 

UPPLÝSINGA- OG KYNNINGARMÁL 
Miðlun upplýsinga um starfsemi félagsins er með ýmsum hætti, aðallega þó rafrænum; með 

fréttabréfum, auglýsingum og öðru efni tengdu verkefnastjórnun. 

Fréttabréf og vefsvæði 

Á stjórnarárinu 2018-2019 hafa verið send út 14 rafræn auglýsinga- og fréttabréf til félagsmanna með 

kynningum á fundum og viðburðum auk upplýsinga og fróðleiks sem stjórn félagsins telur að eigi erindi 

við félagsmenn. Félagið heldur úti vefsvæði fyrir félagið www.vsf.is . Þar má finna upplýsingar um 

félagið, vottunarferlið, fundi og viðburði. Félagið rekur fyrir NORDNET vefinn www.pmnordnet.org. 

http://www.vsf.is/
http://www.pmnordnet.org/
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Samstarf við Háskóla Íslands 

Á árinu var undirrituð eftirfarandi samstarfsyfirlýsing við Viðskiptadeild Háskóla Íslands sem felst í 

eftirfarandi: 

 

Það var eftirtektarvert á árinu hversu margir Meistaranemar í verkefnastjórnun leituðu til félagsins í 

tengslum við heimildir eða upplýsingar vegna Mastersritgerða sinna. Það var ánægjulegt að geta orðið 

þeim að liði. 

Viðburðir og fræðslufundir 

VSF stóð fyrir fjölbreyttum viðburðum á árinu. Í töflu 1 má sjá samantekt helstu viðburða félagsins á 

starfsárinu; fræðslufundir, fyrirtækjaheimsóknir, ráðstefnur og aðrir viðburðir sem VSF stóð fyrir eða 

átti aðild að. Helstu samstarfsaðilar um fræðslufundi og viðburði eru Dokkan og MPM námið. 

Tafla 1 Yfirlit helstu viðburða á vegum VSF á starfsárinu 

Dags Staður Viðburður / erindi Framsaga / ábyrgð 

7.03.2018 Engjateigur 9 Aðalfundur   

21.3.2018 Origo, Borgartúni 37 Sameining fyrirtækja 
 

Brynjar Már Brynjólfsson, 
Verkefnastjóri Umbóta 
hjá Origo 

18.4.2018 Háskólinn í Reykjavík  Mindhunter´s research project dr Ann W. Burgess og dr 
Allen G. Burgess. 

27.4.2018 Símey, Akureyri Kynningarfundur um IPMA 
vottun verkefnastjóra  

Theodór Ottósson 

27.4.2018 Genis Siglufirði Kynning á vottun verkefnastjóra 

 
Theodór Ottósson 

11.5.2018 Háskólinn í Reykjavík Dagur verkefnastjórnunar  Í samvinnu VSF og MPM 
námsins 

7.6.2018 Króatía Diversity in Project Management 

 
VSF styrkti ráðstefnuna 
og gaf 3 miða á hana 

16.06.2018 Harpa Afhending viðurkenningar fyrir 
lokaverkefni í MPM námi 
 

Stjórn VSF og Dr. Haukur 
Ingi Jónasson 

17.9.2018 Engjateigur 9 Kynning á vottun verkefnastjóra Theodór Ottósson 
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Dags Staður Viðburður / erindi Framsaga / ábyrgð 
 

31.10.2018 Hótel Hilton Nordica Haustráðstefna VSF (sjá nánari 
umfjöllun í texta) 

 

Ýmsir 

9.1.2019 Engjateigur 9 Vinnustofa með Morten Fangel 
 

Morten Fangel 

17.1.2019 Háskólinn í Reykjavík Vaðlaheiðargöng – 
áhættustjórnun og áskoranir 
 

Sigurður R. Ragnarsson, 
ÍAV 

13.2.2019 Engjateigur 9 Kynning á vottun verkefnastjóra 

 

Theodór Ottósson 

  

Fræðslumyndband um verkefnastjórnun  

Í áfanga um raunhæft verkefni MPM námsins kom fram sú hugmynd að einn verkefnahópurinn myndi 

undirbúa, hanna og framleiða stutt kynningarmyndband um verkefnastjórnun í samstarfi við VSF.   

Áhersla áfangans er að nemendur vinni verkefni í þágu samfélagsins og hugmyndin var að þessi hópur 

þróaði stutt og hnitmiðað fræðslumyndband um mikilvægi verkefnastjórnunar.  

Kynningarmyndbönd af þessu tagi um verkefnastjórnun eru víða notuð hjá systurfélögum VSF í 

nágrannalöndum og eru skemmtileg leið til þess að koma upplýsingum á framfæri, sér í lagi til yngri 

viðtakenda um ávinning markvissrar verkefnastjórnunar. Verkefnahópurinn átti fyrsta formlega fund 

með fulltrúum úr stjórn VSF í janúar og þróaði smám saman hugmyndina að skilaboðum og efnistökum 

fram á vor. VSF fjármagnaði svo sjálfa framleiðslu lokaafurðar sem frumsýnd var á ráðstefnu á vegum 

MPM námsins þann 4. maí.  

 

Mynd 2 Skjáskot úr fræðslumyndbandinu um mikilvægi verkefnastjórnunar, því "hlutirnir reddast ekki bara" 

Óhætt er að segja að vel hafi tekist til og myndbandið er skemmtileg viðbót við fræðsluefni félagsins. 

Fræðslumyndbandið má nálgast á Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ubM8Pu_RRQc  

https://www.youtube.com/watch?v=ubM8Pu_RRQc
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Dagur verkefnastjórnunar 

Dagur verkefnastjórnunar, í samstarfi VSF og MPM námsins, var haldinn föstudaginn 11. maí 2018. 

Þetta var í annað skipti sem viðburðurinn er haldinn með þessari yfirskrift og er hugsaður sem heils 

dags viðburður sem skiptist í tvennt:  eftir hádegið fara fram kynningar meistaranema MPM námsins á 

eigin lokaverkefnum eins og verið hefur undanfarin ári, en við þetta bætist hálfur dagur fyrir hádegi 

tileinkaður almennari umfjöllun verkefna og verkefnastjórnunar. Sú nálgun sem varð fyrir valinu var að 

halda opna málstofu VSF og MPM námsins um stöðu og framtíð verkefnastjórnunar.  Fyrirkomulagið 

var þannig að fyrst voru haldin nokkur örerindi um framtíðarhorfur út frá ólíkum sjónarhornum. 

 

Mynd 3  Fyrirlesarar á vinnustofu: Jóna Bjarnadóttir, Einar Hreinsson, Yngvi Björnsson, Bergþóra Kristín Ingvarsdóttir og 
Helgi Þór Ingason 

Helgi Þór Ingason spjallaði um atvinnulífið og fyrirsjáanlega þróun þess, Jóna Bjarnadóttir ræddi um 

umhverfis- og loftslagsmál, Yngvi Björnsson um tækniþróun, Einar Hreinsson um náms- og kennslumál 

og að lokum flutti Bergþóra Kristín Ingvarsdóttir erindi út frá sjónarmiði aldamótakynslóðarinnar. 

Í kjölfar örerindanna fór fram vinna í nokkrum hópum með svokölluðu World-Café fyrirkomulagi. Í slíku 

fyrirkomulagi vinna hópar með tiltekna spurningu á hverju borði í tiltekinn tíma í senn, en fólk flakkar 

síðan á milli borða samkvæmt ákveðnum reglum og tekst þar á við nýjar spurningar með nýjum hópum. 

Spurningarnar 6 sem unnið var með að þessu sinni á jafnmörgum borðum voru eftirfarandi: 

1) Hvernig mun aldamótakynslóðin móta fagið? 

2) Hvernig verður vinnuumhverfi verkefnastjórans 2050? 

3) Hvernig mun siðferðisleg ábyrgð þeirra sem taka þátt í verkefnum þróast? 

4) Hvernig þarf fagið að búa sig undir breytingar í umhverfis- og loftlagsmálum? 

5) Hvernig þarf fagið að búa sig undir breytingar í tæknimálum? 

6) Hvernig þarf fagið að búa sig undir breytingar í samfélaginu?  

Það er skemmst frá því að segja að úr varð skemmtileg samræða og fróðlegar niðurstöður um 

mikilvægar spurningar og áskoranir verkefnastjórnunar til framtíðar. Á haustráðstefnu VSF héldu þeir 
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Helgi Þór Ingason og Þór Hauksson sérstakt erindi þar sem gert var grein fyrir helstu niðurstöðum 

vinnustofunnar.   

Viðurkenning fyrir lokaverkefni í MPM námi 

Félagið veitti í þriðja sinn viðurkenningu fyrir lokaverkefni í meistaranámi í verkefnastjórnun við 

Háskólann í Reykjavík. Félagið veitir viðurkenningu fyrir það lokaverkefni sem að mati dómnefndar 

(skipuð af stjórn félagsins), felur í sér mest framlag til þekkingar á sviði verkefnastjórnunar, er frumlegt 

en hefur jafnframt hagnýtingargildi nú eða í náinni framtíð.   

Viðurkenninguna 2018 hlutu tvö verkefni sem voru mjög áþekk í heildarstigagjöf dómnefndar. Þetta 

voru verkefnin „The State of Benefit Realization Management in Iceland: How to move forward“ eftir 

Láru Böðvarsdóttur og  „Er löggilding starfsheitisins verkefnastjóri raunhæfur möguleiki á Íslandi“ eftir 

Evu Kristinsdóttur. 

Haustráðstefnan 

Haustráðstefna VSF var haldin 31. október 2018 frá kl. 13:00 til 17:00 í salarkynnum Hótel Hilton 

Reykjavík Nordica. Þema ráðstefnunnar í ár var „Í átt að verkefnamiðaðri framtíð” og var leitast við að 

fá fjölbreyttan hóp fyrirlesara með ólíkan bakgrunn. 

Undirbúningur ráðstefnunnar var í höndum ráðstefnunefndar sem var skipuð af stjórn um vorið. 

Nefndin tók strax til starfa og drög að dagskrá lágu fljótlega fyrir. Ákveðið var að hafa tvo strauma með 

sameiginlegum fyrirlestrum í upphafi og lok ráðstefnunnar.  

Eins og undanfarin ár var boðið upp á vinnustofu fyrir hádegi á ráðstefnudaginn og sá dr. Haukur Ingi 

Jónasson um vinnustofuna í þetta skiptið. Yfirskrift vinnustofunnar var: „Verkefnið Ísland: Leikur að 

verkefnastofnum” Á vinnustofunni var farið í hlutverkaleik, þar sem nýstárlegum aðferðum var beitt 

til að auka skilning þátttakenda á stjórnun verkefna og verkefnastofna. 24 þátttakendur voru á 

vinnustofunni.  

Ráðstefnan hófst klukkan 13:00 og voru ráðstefnugestir 74 talsins. Dagskráin var metnaðarfull með 12 

fyrirlesurum, þar af þremur erlendum. Lögðu skipuleggjendur upp með að hafa kynjahlutfall sem 

jafnast og voru fimm kvenkyns fyrirlesarar. Því miður forfallaðist einn af erlendu fyrirlesurunum og 

voru erindin því einungis 11, en það var leyst farsællega. Fyrirlestrarnir voru fjölbreyttir og í anda 

yfirskriftar ráðstefnunnar og erindin voru bæði áhugaverð og fróðleg. Tveir lykilfyrirlestrar voru á 

dagskránni sem mörkuðu upphaf og endi ráðstefnunnar. Báðir lykilfyrirlesarar voru erlendir að þessu 

sinni. Joop Schefferlie hóf leikinn, en hann er varaformaður alþjóðlegu IPMA vottunarnefndarinnar og 

einn þeirra sem kemur að vottunarferlinu IPMA Agile Leadership Certificate. Hann er einnig 

framkvæmdastjóri IPMA vottunaraðilans í Hollandi. Fyrirlestur hans, „Adaptive Leadership”, fjallaði 

meðal annars um Agile aðferðafræði og vottun IPMA á Agile Leadership. Hinn lykilfyrirlesari 

ráðstefnunnar var Ralf Müller, prófessor of Project Management, frá Norwegian Business School. Ralf 

fjallaði um hugtökin forystu, stjórnun, stjórnarhætti og stjórnarhyggju og hvernig þau eru notuð jafnt 

og þétt í daglegu lífi. Erindið bar yfirskriftina: „Future Project Leadership and Governance.”.  

Að lokinni formlegri dagskrá var boðið upp á léttar veitingar og gafst ráðstefnugestum tækifæri til þess 

að spjalla og efla tengslanet sitt. 

Eftir ráðstefnuna var send út skoðanakönnun sem skilaði góðum ábendingum um skipulag og innihald 

ráðstefnunnar, bæði það sem þótti vel heppnað en eins það sem betur hefði mátt gera. Verða þær 

hafðar til hliðsjónar fyrir næstu ráðstefnu.  
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ERLENT SAMSTARF 
Erlent samstarf félagsins var með nokkuð hefðbundnum hætti á starfsárinu og að mestu tengt 

alþjóðasamtökum verkefnastjórnunarfélaga, IPMA, með einum eða öðrum hætti. 

Nordnet fundir 

Á síðasta ári voru það við Íslendingar sem fórum með forystu í NORDNET, samtökum norrænu IPMA 

aðildarfélaganna. Formlegir fundir voru haldnir í tengslum við fulltrúaráðsfundi IPMA, í Berlín og Rio 

de Janeiro. Að afloknum Nordnet fundinum í Rio tóku Finnar við sem forystuland í samtökunum. 

Fundarefni þessara funda er að vanda fjölbreytt. Skipst er á upplýsingum um starfið í hverju landi fyrir 

sig. Á síðustu tveimur árum hefur vinnu við stefnumótun NORDNET borið hæst. Þór Hauksson hefur 

leitt stefnumótunarvinnu samtakanna og í þeirri vinnu hefur myndin með framsetningu á hlutverki og 

kjarnahæfni VSF í pýramída (sjá bls. 3) nýst vel sem grundvöllur að umræðu um hlutverk Nordnet.   

Fundir fulltrúa aðildarfélaga IPMA 

Formaður VSF, Þór Hauksson og framkvæmdastjóri félagsins, Theodór Ottósson, sóttu fund 
fulltrúaráðs IPMA í Berlín í mars. Theodór sat Certification System Panel (CSP) sem fjallar um 
vottunarmál en Þór var aðalfulltrúi Íslands á fundi aðildarfélaganna (CoD). 

Haustfundur fulltrúaráðs IPMA var haldinn í höfuðborg Brasilíu, Rio de Janeiro og sótti 
framkvæmdastjóri Nordnet, CSP og CoD fundina f.h. Íslands. í september. 

Helstu mál fundanna voru að venju ýmis mál er varða rekstur samtakanna; fjármál, markaðsmál, aðild 
að samtökunum, fræðslumál, vottanir, heimsráðstefnan o.fl. Það er alltaf uppörvandi og nytsamlegt 
að hitta fulltrúa annarra IPMA landa og fræðast og skiptast á skoðunum um rekstrarmál félaganna. 

Góður fundur og stofnað til nýrra tengsla sem hafa nýst vel. 

IPMA Project Excellence 

Davíð Lynch, stjórnamaður VSF, hefur öðlast réttindi sem matsmaður fyrir Project Excellence verðlaun 

IPMA, fór í sína fyrstu matsferð til Íran á síðasta ári.  Fyrirtæki sækja um verðlaunin samkvæmt 

umsóknarferli IPMA og leggja til verkefni sem flokkuð eru í mismunandi flokka eftir umfangi.  

Tilgangurinn er að meta ólík verkefni á sambærilegan kvarða og verðlauna þau verkefni sem þykja 

framúrskarandi í hverjum flokki fyrir sig. Þannig fá aðstandendur umsóknarverkefna endurgjöf og mat 

óháðra aðila, auk samanburðar við önnur stór verkefni í öðrum löndum. 

VSF hefur kynnt þessi verðlaun og talað fyrir gildi þeirra, en enn sem komið er hefur ekkert íslenskt 

fyrirtæki sótt um þau.  Það gæti þó breyst núna í mars, þegar fyrsta íslenska umsóknin verður mögulega 

lögð inn til IPMA.  Það verður spennandi að fylgjast með því og mögulega fordæmi fyrir önnur íslensk 

framúrskarandi verkefni.  

IPMA C4D: Coaching for Development 

Í viðleitni IPMA til að styðja hæfni verkefnastjóra alls staðar í samfélaginu, er verkefninu C4D 

(Coaching for Development) ætlað að styðja góðgerðarsamtök og önnur samtök sem ekki eru stofnuð 

eða rekin í hagnaðarskyni (NPO, Non-Profit Organizations). 

Af hálfu IPMA er þetta ný þjónusta sem vinnuhópur á vegum samtakanna sá um að skilgreina, en er 

að öðru leyti ekki komin af stað innan aðildarlandanna. IPMA leitaði til Davíð Lynch, stjórnarmanns 

VSF, um að taka að sér næstu skref í innleiðingu þjónustunnar í aðildarlöndum IPMA.  Það er mikill 

heiður og um leið áskorun að takast á við þetta viðfangsefni og um leið fróðlegt að sjá hvort og þá 

hvernig nýta mætti þessa þjónustu fyrir samtök hér á landi.  
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SAMANTEKT 
Hlutverk verkefnastjórnunarfélags Íslands er að skapa umhverfi og aðstæður til stöðugrar framþróunar 

verkefnastjórnunar hér á landi, miðla efni um verkefnastjórnun og þróun faggreinarinnar ásamt því að 

votta reynslu og þekkingu verkefnastjóra samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum.  

Vottun á hæfni verkefnastjóra samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum IPMA, alþjóðasamtaka 

verkefnastjórnunarfélaga, hefur lengi verið hornsteinn í starfsemi félagsins. Þetta hefur skapað 

félaginu alþjóðlegan, faglegan grunn en einnig tekjur, því stærstur hluti af veltu félagsins kemur frá 

vottunarstarfseminni.  Síðustu tvö starfsár hefur VSF fjárfest hluta af sjóðum félagsins til þess að 

uppfæra vottunina til samræmis við nýjustu útgáfu hæfniviðmiða IPMA.  Sú fjárfesting er skynsamleg 

því auk þess að þjóna félaginu áfram sem hornsteinn í starfsemi þess, hefur IPMA sett ströng skilyrði 

um að um mitt þetta ár, 2019, megi ekki lengur votta hæfni og reynslu verkefnastjóra samkvæmt eldri 

viðmiðum. 

Innleiðing á nýjum og uppfærðum vottunarviðmiðum hefur verið tímafrekt og krefjandi verkefni. Eðli 

málsins samkvæmt hefur það verið fyrirferðarmikið í jafn litlu félagi og okkar sem þó framkvæmir fleiri 

vottanir árlega en mörg aðildafélaga IPMA í mun fjölmennari löndum. Það var því einkar ánægjulegur 

áfangi nú í janúar á þessu ári, þegar úttektaraðilar staðfestu að VSF hefði lokið við að útfæra öll skilyrði 

til að mega sinna IPMA vottun samkvæmt nýjustu viðmiðum. 

Áfanginn hefur í för með sér að VSF heldur lykilhlutverki sínu  sem vottunaraðili IPMA hér á landi en 

jafnframt að áherslan í vottunarstarfsemi komandi starfsárs færist yfir í að festa nýju viðmiðin frekar í 

sessi.  Auk þess opnast tækifæri fyrir innleiðingu nýrrar vottunar frá IPMA, Agile Leadership, sem búast 

má við að talsverður áhugi sé fyrir hér á landi, sem og að nýta fleiri vörur og þjónustu frá IPMA. 

Ýmis tækifæri eru því til framþróunar verkefnastjórnunar á komandi starfsári, sem bíða frekari 

úrvinnslu og ákvörðunar nýrrar stjórnar.  

 

Fyrir hönd stjórnar, 
Þór Hauksson 
Formaður VSF 


