
 

Fréttabréf Gæðastjórnunarfélags Norðurlands 
- Febrúar 2019 - 

 

Stjórn Gæðastjórnunarfélagsins ákvað að bæta við einni gæðastund á Greifanum í febrúar vegna 
þess að námskeið um innri úttektir sem vera átti í mánuðinum frestast fram í mars. 

 

Gæðastund var haldinn á Greifanum 18.febrúar 2019.  

Anna Blöndal hélt stutt erindi um innleiðingu gæðastjórnunarkerfa í byggingariðnaði. Fyrirmæli 
um að fyrirtæki í byggingariðnaði skyldu vera með skráð gæðastjórnunarkerfi hjá Mannvirkjastofnun 
kom inn með Mannvirkjalögum 2010 en var ekki komin til framkvæmda fyrr en árið 2015. Markmiðið 
var að samræma vinnubrögð í byggingageiranum til hagsbóta fyrir hagsmunaaðila. 

                                                        

 

Elín Björg Ragnarsdóttir frá Fiskistofu var síðan með erindi um skráningarkerfi sem Fiskistofa notar 
fyrir sitt gæðastjórnunarkerfi. Mjög fróðlegt erindi og virðist vera gagnsætt kerfi og auðvelt í 
notkun. Kerfi heitir CCQ og er frá Origo.  Hefur kerfið nýst þeim mjög vel m.a. við að halda utan um 
ferla jafnlaunavottunar, en Fiskistofa var að ljúka öðru stigi hennar. Fiskistofa er nýr aðili að 
Gæðastjórnunarfélaginu, við bjóðum þau velkomin í hópinn. 

 



 

 

 
Námskeið í innri úttektum í mars: 
 
Þriðjudaginn 19. mars verður haldið námskeið í innri úttektum gæða- og stjórnunarkerfa í Háskólanum 
á Akureyri.  Námskeiðið er ætlað þeim sem koma að innri úttektum og felst í fræðslu, sýnidæmum og 
verklegum æfingum.  
  
Námskeiðið er haft hér fyrir norðan að frumkvæði félagsins og verður haldið á einum degi frá 8:30 til 
17:00. Verð er 53.000,- fyrir aðildafélaga, en með þessu fyrirkomulagi sparast bæði tími og 
ferðakostnaður. Við bendum á fræðslusjóði stéttarfélaga með styrki. 
  
Nánari upplýsingar og skráning er hér: 
https://simenntunha.is/namskeid/innri-uttektir-fyrir-stofnanir-og-
fyrirtaeki/?planned_course_id=101503 
 

Við hvetjum þig til að hafa samband ef þú ert með hugmynd að atburði, ábendingu eða vilt koma 
einhverju á framfæri. Pósthólfið okkar er gaedastjornun@gmail.com.  
 
Jafnframt bendum við á heimasíðu félagsins http://gaedastjornun.weebly.com/ og Facebook 
aðildarfélagasíðuna okkar Gæðastjórnunarfélag Norðurlands.   
 
Einnig hvetjum við félagsmenn til að fara inn á opinbera Facebooksíðu félagsins, setja “like” á síðuna 
og deila sem víðast og oftast. Þetta er linkur á síðuna: Gæðastjórnunarfélag Norðurlands . 

  

 

Bestu kveðjur frá stjórn Gæðastjórnunarfélags Norðurlands.  
Góa, ProMat - Hulda, SAk - Anna, Raftákn - Guðni, Akureyrarbæ - Anna Lilja, Genís 
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