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Redegørelse for indsats og resultater for Solrød Kommunes kvalitetsstyringssystem på natur- og 

miljøområdet 2018-2019 

 

Solrød Kommune har indført et kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområ-

det efter ISO 9001:2015. 

 

Kommunen har besluttet, at der en gang årligt skriftligt skal redegøres for kvalitetsstyringssystemet 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 natur- og miljø-

området. 9 medarbejdere fra Team Natur og Miljø er omfattet af kravene i systemet. 

 

Kvalitetsstyringssystemet er beskrevet i en elektronisk kvalitetshåndbog, som de relevante medarbej-

dere kan finde på kommunens internet, Solnettet. 

  

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 systemet, krav til in-

tern audit, krav til brugertilfredshedsundersøgelser, krav til ledelsens evaluering, kompetence-

styringen osv.  

 Sags-procedurer, der beskriver sagsgangene på akutte sager inden for de omfattede lovområ-

der.  

 

 

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 procedurer over-

holdes. 

2. Vi vil sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompeten-

cer 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 optimering og kvali-

tetsforbedring af sagsbehandlingen.  

5. Vi vil sikre opfølgning på kvalitetsstyringsarbejdet gennem systematisk anvendelse af auditre-

sultater 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 2018-2019           

 

1. Der skal udarbejdes uddannelses- og kompetenceudviklingsplaner for den enkelte sagsmedar-

bejder, således at medarbejderne er på forkant med den faglige udvikling på natur og miljø-

området.  

2. De akutte fagprocedurer skal løbende afprøves, således at det sikres, at medarbejderne har de 

rette kompetencer til at løse dem. 

3. Basseret på interessentanalysen skal der i 2018 udarbejdes 3-5 specifikke spørgsmål til ud-

valgte interessentgrupper, som skal bruges som grundlag for en måling af interessenternes til-

fredshed 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 juni 2019 gennemført en evaluering af resultater og indsats for kvalitetsstyringssyste-

met i 2018. Resultatet af evalueringen kan ses i rapporten "Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssy-

stemet på Natur og Miljøområdet, 2018-2019", som også kan hentes på kommunens hjemmeside un-

der Affald, Miljø og Klima/Kvalitetsstyring. 

  

Oplysninger om hvorvidt systemet er certificeret i overensstemmelse med kravene i ISO 9001: 

2008  

Den 7. marts 2019 gennemførte DNV GL en periodisk audit af kvalitetsstyringssystemet iht. DS/EN ISO 

9001:2015. DNV GL havde følgende konklusion på certificeringen: 



 

 

 

 

”Der blev konstateret 1 mindre afvigelse og 2 forbedringsforslag:  

Afvigelse: 

 Kvalitetsmålene skal være målbare. Der er udarbejdet 3 kvalitetsmål, hvor kun den sidste er målbar.  

Forbedringsforslag:  

1. Ved audit kunne det konstateres at ældre sager stadig er aktive i systemet, selvom der ikke læn-

gere er nogen aktivitet i sagen. Auditor anbefalede at sætte kriterier op for, hvornår en given sag 

skal lukkes i systemet. 

2. Auditor anbefalede at udarbejde ledelsen evaluering efter standarden krav (punkt 9.3.2), så der let-

tere kan dannes et overblik. 

  

Natur og Miljø har rettet op på afvigelsen og imødegået forslagene. Auditors hovedkonklusion fra au-

ditten 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 2. april 2019 har kommunen fremsendt relevant dokumentation til lukning/accept af 

ovenstående afvigelse. Kommunen har den 12. april 2019 modtaget en skriftlig godkendelse fra le-

dende auditor af det fremsendte og anmeldelse af, at der herefter ikke er nogen åbne observationer. 

 

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

juni 2019 og i december 2019. 

 

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

Alle virksomheder og borgere kan søge om at måtte se Solrød Kommunes kvalitetsstyringssystem ef-

ter 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 teknisk@solrod.dk. 

 

 

 


