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Redegørelse for indsats og resultater for Solrød Kommunes 

kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet 2017 
 

Solrød Kommune har indført et kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- 

og miljøområdet efter ISO 9001:2015. 

 

Kommunen har besluttet, at der en gang årligt skriftligt skal redegøres for kvalitetssty-

ringssystemet og at redegørelsen skal indeholde: 

 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet bestanddele  

 Overordnede mål og konkrete mål for natur og miljøområdet 

 Resultatet af ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 

 Oplysninger om hvorvidt systemet er certificeret i overensstemmelse med kravene 

i ISO 9001:2015. 

 Oplysning om at borgere og virksomheder m.fl. kan søge aktindsigt i kommunens 

procedurer. 

 

Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet bestanddele 

Kvalitetsstyringssystemet i Solrød Kommune dækker i alt 8 forskellige love inden for na-

tur- og miljøområdet. 9 medarbejdere fra Team Natur og Miljø er omfattet af kravene i 

systemet. 

 

Kvalitetsstyringssystemet er beskrevet i en elektronisk kvalitetshåndbog, som de rele-

vante medarbejdere kan finde i kommunens journaliseringssystem SBSYS. 

  

Kvalitetshåndbogen indeholder: 

 En overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet med bl.a. overordnede mål 

og konkrete mål samt organisationen omkring systemet.  

 Procedurer for de administrative opgaver som beskriver selve styringen af syste-

met, krav til intern audit, krav til brugertilfredshedsundersøgelser, krav til ledel-

sens evaluering, kompetencestyringen osv.  

 Sagsprocedurer, der beskriver sagsgangene på akutte sager indenfor de omfattede 

lovområder.  

 

 

 

http://www.roskilde.dk/everest/showdoc.asp?id=091127110814&type=doc


Kvalitetspolitik og kvalitetsmål 

 

1. Vi vil sikre, at myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte proce-
durer overholdes. 

2. Vi vil sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og fag-
lige kompetencer og efter behov anvende eksterne eksperter med anerkendt 

faguddannelse og dokumenteret erfaring.  

3. Vi vil inddrage interessenterne i sagsbehandlingen for at sikre at deres behov og 
forventninger til sagsbehandlingen imødekommes.  

4. Vi vil opsamle og bearbejde interessentoplysninger for at sikre en løbende optime-
ring og kvalitetsforbedring af sagsbehandlingen.  

5. Vi vil sikre opfølgning på kvalitetsstyringsarbejdet gennem systematisk anvendelse 

af auditresultater og øvrige indsamlede data med henblik på løbende at forbedre 
systemets effektivitet. 

6. Vi vil sikre, at kvalitetsstyringssystemet og dets resultater er tilgængelige for alle 
interesserede og kan følges løbende.  

 

Mål for natur- og miljøadministrationen i 2018           

 

1. Der skal udarbejdes uddannelses- og kompetenceudviklingsplaner for den enkelte 
sagsmedarbejder, således at medarbejderne er på forkant med den faglige udvik-

ling på natur og miljøområdet.  
2. De akutte fagprocedurer skal løbende afprøves, således at det sikres, at medarbej-

derne har de rette kompetencer til at løse dem. 

3. Basseret på interessentanalysen skal der i 2018 udarbejdes 3-5 specifikke spørgs-
mål til udvalgte interessentgrupper, som skal bruges som grundlag for en måling 

af interessenternes tilfredshed med opfyldelse af deres ønsker og behov. I 2018 er 
den udvalgte interessentgruppe borgere og virksomheder. 

 

 

Resultatet af ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 

Kommunen har i januar 2018 gennemført en evaluering af resultater og indsats for kvali-

tetsstyringssystemet i 2017. Resultatet af evalueringen kan ses i rapporten "Ledelsens 

evaluering af kvalitetsstyringssystemet på Natur og Miljøområdet, 2017", som også kan 

hentes på kommunens hjemmeside under Affald, Miljø og Klima/Kvalitetsstyring. 

  

Oplysninger om hvorvidt systemet er certificeret i overensstemmelse med kra-

vene i ISO 9001: 2008  
Den 16. oktober 2017 gennemførte DNV GL en periodisk audit af kvalitetsstyringssyste-

met iht. DS/EN ISO 9001:2015. DNV GL havde følgende konklusion på certificeringen: 

 

 

 
 



Ekstern audit 
Den 12. oktober 2017 gennemførte DNV GL en periodisk audit af kvalitetsstyringssyste-

met iht. DS/EN ISO 9001:2015. Der blev ikke konstateret nogen afvigelser, men auditor 
havde følgende 3 observationer: 

 I kvalitetspolitikken ses standardens kravelement 5.2.1.c ikke som en 

         forpligtigelse. 
 Ifølge intern procedure "ORG.2.17 Generel praksis for sagsbehandling i natur- og 

         miljøadministrationen version 1 28.4.2017" og ESDH-håndbog er der fastlagt 
         principper for journalisering jvf. "gældende skema til oprettelse af sager, maj 
         2015". Skemaet er ikke opdateret med henvisning til nuværende arkivering i SSYS 

         Det anbefales at principper for journalisering samt bagatelgrænse bliver 
         implementeret/drøftet, så alle medarbejdere arbejder ud fra samme udgangspunkt        

 Ifølge intern procedure "ORG.2.17 Generel praksis for sagsbehandling i natur- og 
         miljøadministrationen version 1 28.4.2017" fremgår det at Outlook postkasse skal 
         tømmes dagligt og opryddes løbende. Under audit blev det konstateret at dette 

         ikke sker i praksis, men efter behov. 
 

Auditors hovedkonklusion fra auditten var følgende: ”Med undtagelse af observationer jf. 
"List of findings" blev ledelsessystemet på baggrund af auditstikprøven fundet effektivt 
og i overensstemmelse med standardens krav”. 

 
Med mail dateret 26. november 2017 har kommunen fremsendt relevant dokumentation 

til lukning/accept af ovenstående 3 observationer. Kommunen har den 11. december 
2017 modtaget en skriftlig godkendelse fra ledende auditor af det fremsendte og anmel-
delse af, at der herefter ikke er nogen åbne observationer. 

 
Næste interne audit og ekstern opfølgning på certificering skal gennemføres i henholdsvis 

juni 2018 og i december 2018. 
 

Oplysning om at borgere og virksomheder m.fl. kan søge aktindsigt i kommu-
nens procedurer 
Alle virksomheder og borgere kan søge om at måtte se Solrød Kommunes kvalitetssty-

ringssystem efter de almindelige regler om aktindsigt. Hvis du er interesseret i at høre 

mere, er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på tlf. 56 18 20 00 eller tek-

nisk@solrod.dk. 

 
 

 


