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Velkommen  
Grupperne SJ-1 & SJ-2 
 

Lasse Ahm Consult 
 
Tirsdag, den 1. december 2015 
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Program 

Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm 
  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 

  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt – kort præsentation 

  - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på  
  den enkeltes spidskompetencer..  
    

Kl. 11.00 – 12.00  Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015 
  Præsentation v/Lasse Michael Ahm 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Juleanretning & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst? 

  Præsentation v/Lasse Michael Ahm 
  Refleksion og workshops i grupper 
  v/Lasse Michael Ahm 
    

Kl. 14.15  Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag 
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Program 

Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm 
  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 

  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt – kort præsentation 

  - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på  
  den enkeltes spidskompetencer..  
    

Kl. 11.00 – 12.00  Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015 
  Præsentation v/Lasse Michael Ahm 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Juleanretning & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst? 

  v/Lasse Michael Ahm 
  Refleksion og workshops i grupper 
   v/Lasse Michael Ahm 

 
Kl. 14.15  Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag 
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Program 

Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm 
  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 

  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt – kort præsentation 

  - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på  
  den enkeltes spidskompetencer. 
    

Kl. 11.00 – 12.00  Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015    
  Præsentation v/Lasse Michael Ahm 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Juleanretning & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst? 

  v/Lasse Michael Ahm 
  Refleksion og workshops i grupper 
   v/Lasse Michael Ahm     
    

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag 
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Program 

Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm 
  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 

  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt – kort præsentation 

  - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på  
  den enkeltes spidskompetencer..  
    

Kl. 11.00 – 12.00  Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015 
  Præsentation v/Lasse Michael Ahm 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Juleanretning & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst? 

  v/Lasse Michael Ahm 
  Refleksion og workshops i grupper 
   v/Lasse Michael Ahm     
    

Kl. 14.30  Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag 
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Forbedring 
(10) 

Planlægning 
(6) 

Lederskab 
(5) 

Støtteaktivi-
teter og  

–funktioner 
(7), drift (8) 

Præstations-
evaluering 

(9) 

Plan Do 

Check Act 

Kundetilfredshed 

Produkter og 
ydelser 

Resultater 
af miljø-
ledelses-
systemet 

Organisationen og 
dens rammer og 

vilkår  
(4) 

Kundekrav 

Relevante 
interessenters behov 

og forventninger 
(4) 

Miljøledelsessystem (4) 
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4 
Virksomhedens 

rammer 

Forståelse for 
virksomheden 
og dens rammer 

Forståelse for 
Interessenternes 
behov og 
forventninger 
 

Fastlæggelse af 
miljøledelses-
systemets 
omfang 
 

Miljøledelses-
systemet  
 

5  
Lederskab 

Lederskab og 
engagement 

Miljøpolitik 
 

Organisatoriske 
roller, ansvar og 
beføjelser 
 

6  
Planlægning af 
ledelsessystem 

Foranstaltninger 
for at imødegå 
risici og 
muligheder 

Miljømål og plan 
for opnåelse 
 

7 
Støtteaktiviteter 

Ressourcer 

Kompetencer 
 

Bevidsthed / 
Kendskab 
 

Kommunikation 
 

8  
Dokumenterede 

oplysninger 

Driftsmæssig 
planlægning og 
driftsstyringskontrol 

Kontrol af 
værdikæden 
 

Nødberedskab og 
afværgeforanstalt-
ninger 
 

9  
Resultat-

evaluering 

Overvågning, 
måling, analyse 
og evaluering 

Intern audit 
 

Ledelsens 
gennemgang 
 

10  
Forbedringer 

Afvigelser og 
korrigerende 
handlinger 

Løbende 
forbedringer 
 

Dokumenteret 
information 
 

Plan Do Check Act 

ISO 14 001:2015 - Strukturen i standarden 

Illustration baseret på 
ISO 14 001:2015 
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Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015   (1/3) 

•  Overensstemmelse med øvrige standarder, afsnit og terminologi 

•  Nye afsnit – fra 5 hovedgrupper til 7 hovedgrupper 

•  Risikotænkning er skrevet ind i standarden 

•  Fastlæggelse af eksterne og interne problemstillinger med et miljøperspektiv 

•  Fastlæggelse af parter som er relevante for miljøledelsessystemet  (afsnit 4) 

•  Etablering af miljømål og planlægning for at nå disse (handlingsplaner, hvordan, 

ansvar og krav til evaluering) 

•  Støtteaktiviteter fordelt på elementerne; Ressourcer, kompetencer, bevidsthed og 

kendskab, kommunikation, dokumenteret information 

•  Evaluering (særskilt afsnit). Samling af overvågning og målig, intern audit og 

ledelsens evakuering 
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Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015   (2/3) 

•  Øgede krav til lederskab idet ledelsen skal engagere, lede og støtte personer 

samt støtte andre til at bidrage 

•  Miljøledelsessystemet skal være i overensstemmelse med virksomhedens 

strategiske planer 

•  Virksomheden skal identificere de overensstemmelsesforpligtelser (lovgivning, 
tilladelser m.v.), der vedrører dens miljøforhold, og fastsætte hvordan disse skal 
anvendes. 

•  Væsentlige miljøforhold skal identificeres.  
•  Planlægning af foranstaltninger til at håndtere risici – og effektiviteten af 

foranstaltningerne skal evalueres. 

•  Ved planlægning af ændringer – vurdere konsekvenserne 
•  Krav om kendskab til miljøpolitikken og miljømål hos personer som er underlagt 

virksomhedens kontrol 
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Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015   (3/3) 

•  Præcise krav til kommunikation – herunder: hvad, hvornår, til hvem og hvordan 

•  Kontrol af værdikæden 

•  Mere præcise krav til overvågning og måling 

•  Evaluering af overensstemmelse 

•  Øgede krav til input til og output fra ledelsens evaluering 

•  Krav om at miljøledelsessystemet løbende forbedres 
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Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015   
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Væsentlige ændringer i ISO 14001:2015   

Fastlæggelse af virksomhedens rammer… 
 
Eksterne forhold 
•  Juridiske forhold 
•  Teknologiske rammer 
•  Konkurrencemæssige rammer 
•  Kulturelle rammer 
•  Sociale rammer 
•  Økonomiske rammer 
•  Naturlige rammer 
 
Interne forhold 
•  Virksomhedens værdier 
•  Kultur 
•  Viden 
•  Præstation 
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ISO 14001:2015 
Kursisterne får god indsigt i… 
 
•  Indhold i ISO 14 001:2015 
•  Konkrete ændringer fra ISO 14 001:2004 til 14 001:2015 
•  De syv nye afsnit af kravelementer 
•  Interne / eksterne forhold 
•  Interessentanalyser 
•  Risikovurderinger  
•  Handlinger til at behandle risici og muligheder 
•  Ændrede krav til kommunikation 
•  Overvågning af miljøperformance 
  
 

KURSUS 12. januar 2016, Vordingborg  
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Program 

Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm 
  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 

  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt – kort præsentation 

  - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på  
  den enkeltes spidskompetencer..  
    

Kl. 11.00 – 12.00  Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015    
  Præsentation v/Lasse Michael Ahm 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Juleanretning & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst? 

  v/Lasse Michael Ahm 
  Refleksion og workshops i grupper 
   v/Lasse Michael Ahm  
    

Kl. 14.15  Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag 
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Julefrokost 

Kl. 12.00 – 13.00 
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Program 

Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm 
  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 

  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt – kort præsentation 

  - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på  
  den enkeltes spidskompetencer..  
    

Kl. 11.00 – 12.00  Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015    
  Præsentation v/Lasse Michael Ahm 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Juleanretning & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst? 

  v/Lasse Michael Ahm 
  Refleksion og workshops i grupper 
   v/Lasse Michael Ahm  
       

Kl. 14.15  Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag 
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Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Bevise sit engagement i udvikling og implementering af 

kvalitetsledelsessystemet samt løbende forbedre det effektivitet (5.1) 
•  Sikre at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt 
•  Kommunikere, hvor vigtigt det er at opfylde krav 
•  Sikre at der fastsættes/opstilles kvalitetsmål på relevante niveauer 
•  Sikre, at ressourcerne er til rådighed 
•  Sikre at kundekrav fastsættes og opfyldes 
•  Sikre at integriteten opretholdes når ændringer planlægges og 

gennemføres  
•  Udpege et medlem af virksomhedens ledelse for at repræsentere 

ledelsen 
•  Sikre effektiv intern kommunikation 
•  Evaluere ledelsessystemet 
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Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Bevise sit engagement i udvikling og implementering af 

kvalitetsledelsessystemet samt løbende forbedre det effektivitet (5.1) 
 
Spørgsmålene kunne være… 
•  Hvordan bidrager du med udviklingen af  ledelsessystemet... Eller
•  Hvad gør du for at sikre, at ledelsessystemet er effektivt og løbende bliver 

udviklet?
 

20:34 22 

Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Sikre at ansvar og beføjelser er defineret og kommunikeret internt i 

virksomheden 
 
Spørgsmålene kunne være… 
•  Hvordan er virksomheden organiseret med hensyn til ansvar og beføjelser 

i de enkelte funktioner?   … eller...
•  Hvordan ved medarbejderne i organisationen hvem der bestemmer hvad 

og hvem der må træffe beslutninger inden for de enkelte områder.... 
Eller...

•  Hvordan har du som direktør sikret dig at ledere arbejder inden for de 
rammer de har?
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Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Kommunikere, hvor vigtigt det er at opfylde krav 
 
Spørgsmålene kunne være… 
•  Hvordan sikrer du som direktør, at de fastlagt krav i organisationen 

efterleves   … eller...
•  Hvilke krav er det primært I skal efterleve og hvordan sikrer du dig at 

dette sker.... Eller...
•  Hvordan italesætter du rent praktisk at ledere og medarbejdere skal 

opfylde de fastlagte kunde- og lovkrav?
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Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Sikre at der fastsættes/opstilles kvalitetsmål på relevante niveauer 
 
Spørgsmålene kunne være… 
•  På hvilke niveauer arbejder I med mål? …. eller...
•  Hvilke kvalitetsmål har du haft indflydelse på og sikret at disse er blevet 

fastsat?.... eller….
•  Hvilke overordnede kvalitetsmål har i på ledelsesplan – og arbejder I 

også med underordnede mål. I så fald hvilke mål er det?
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Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Sikre, at ressourcerne er til rådighed 
 
Spørgsmålene kunne være… 
•  Hvordan sikrer du, at de nødvendige ressourcer til 

kvalitetsledelsessystemet er til rådighed?...eller...
•  Hvilke indikatorer anvender du for at overvåge, at der er for mange eller 

for få ressorucer til at udvikle ledelsessystemet? … eller...
•  Som direktør er det jo dit ansvar at de nødvendige ressourcer er til 

rådighed. Har du indikatorer på, at ressourcerne til ledelsessystemet er 
tilstrækkelige i afdelingerne? Og på hvilken baggrund vurderer du dette?
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Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Sikre at integriteten opretholdes når ændringer planlægges og 

gennemføres  
 
Spørgsmålene kunne være… 
•  Med de mange ændringer der sker i organisationen hele tiden, hvordan 

sikrer du så som direktør at integriteten i ledelsessystemet opretholdes 
under disse forandringer? … eller...

•  Hvilke overvejelser gør du dig inden du gennemfører ændringer i forhold 
til at sikre, at integriteten i ledelsessystemet opretholdes når først 
ændringerne udrulles? 
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Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Sikre effektiv intern kommunikation 
 
Spørgsmålene kunne være… 
•  Hvordan bidrager du som direktør med at sikre, at vi har en effektiv 

intern kommunikation? … eller...
•  Hvilke tilbagemeldinger har du fra organisationen på, at vi har en 

effektiv intern kommunukation og hvad gør du selv for at sikre at 
nødvendig kommunikation bliver distribueret?  ... eller ....

•  Hvordan sikrer du som direktør, at de budskaber som er væsentlige og 
som du er budbringer af  også forståes og omsættes til handlinger i 
organisationen?
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Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

Topledelsens ansvar i forhold til ISO 9001 standarden: 
•  Evaluere ledelsessystemet 
 
Spørgsmålene kunne være… 
•  Hvordan er du vidende om effektiviteten af  ledelsessystemet og om I har 

det rigtige setup?… eller...
•  Hvordan vurderer du som direktør om de ressourcer der anvendes på 

driften af  ledelsessystemet bidrager positivt eller negativt på 
virksomhedens resultater ... eller ....

•  Hvad er det størte aktiv for dig ved at gennemføre ledelsens evaluering og 
hvordan anvender du denne evaluering som styringsredskab?
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Nye krav som Topledelsen skal indfri i ISO 9001:2015 
 
•  Topledelsen skal udvise lederskab 
•  Sikre forenelighed med virksomhedens strategiske retning 
•  Fremme anvendelsen af procestilgang og risikobaseret tænkning 
•  sikre, at kvalitetsledelsessystemet opnår de forventede resultater 
•  engagere, lede og støtte personer til at bidrage til 

kvalitetsledelsessystemets effektivitet 

Spørgsmålene kunne være… 
•  … ???? ..
 
 

 

Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 

20:34 30 

Hvilke spørgsmål er blandt de bedste ved auditering af 
topledelsen? 
 

Gruppearbejde 

Væsentlige forhold ved auditering af ledelsen… 
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    Workshop      ”De gode spørgsmål til topledelsen”… 
 
•  Hvordan sikres der engagement hele vejen ned igennem organisationen? 
•  Hvordan sikres integriteten ved gennemførelse af ændringer? 
•  Hvordan udarbejdes strategiplanen? – Er det beskrevet i ledelsessystemet? 
•  Hvordan sikrer du effektiv ledelse på alle niveauer / Hvad er dit bidrag? 
•  (Hvordan kan vi få ledelsen til at forstå kravene i standarden?) 
•  Hvad er din måde at arbejde med… (dit og dat)…? 

•  Hvad har direktøren selv igangsat af konkrete aktiviteter for at bidrage til 
ledelsessystemets effektivitet? 

•  Hvordan sikres det, at kommunikationen er effektiv og virker på alle niveauer? 
•  Hvordan sikrer du, at der arbejdes med/mod KPI’er?  
•  (Tag gerne udgangspunkt i konkret sag og lad så dine spørgsmål gå ud fra denne 

sag). 
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Program 

Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm 
  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 

  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt – kort præsentation 

  - Kort præsentation (max 3 minutter) af alle deltagere med særlig fokus på  
  den enkeltes spidskompetencer..  
    

Kl. 11.00 – 12.00  Nyheder i den nye miljøstandard ISO 14001:2015    
  Præsentation v/Lasse Michael Ahm 

 
Kl. 12.00 – 13.00  Juleanretning & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Auditering af Topledelsen – hvordan gør vi det bedst? 

  v/Lasse Michael Ahm 
  Refleksion og workshops i grupper 
   v/Lasse Michael Ahm  
    

Kl. 14.15  Mødedatoer i 2016 & Tak for i dag 
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Gruppe SJ-1 
Onsdag, den 9. marts 2016 
Tirsdag, den 20. september 2016 
Torsdag, den 8. december 2016 (fællesmøde) 

Gruppe SJ-2 
Torsdag, den 10. marts 2016 
Torsdag, den 22. september 2016 
Torsdag, den 8. december 2016 (fællesmøde) 

Kommende møder i 2016 
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Tak for i dag 
Gruppe SJ-1 & SJ-2 
 

Lasse Ahm Consult 
 
Tirsdag den 1. december 2015 


