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Servicemål for
borgerkontakt
Det kan du forvente, når du
henvender dig til Høje-Taastrup
Kommune.
Høje-Taastrup Kommune er en
moderne servicevirksomhed. Det
betyder, at vi bestræber os på at
yde den bedst mulige betjening.
Derfor arbejder vi hele tiden med
at udvikle og forbedre vores service
og afkorte ekspeditionstiderne.
I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi ud fra fire grundlæggende
værdier:

På de næste sider kan du se, hvilken service du kan forvente, når du
henvender dig til kommunen, uanset hvordan du vælger at kontakte
os, og uanset hvor i kommunen du
henvender dig. Om det er på rådhuset, i Borgerservice eller et helt
tredje sted gør ingen forskel.
Hvis du har en kommentar til den
service, du oplever i Høje-Taastrup
Kommune, hører vi gerne fra dig.
Du kan henvende dig på telefon
43 59 10 00, eller du kan sende en
mail til Kommune@htk.dk
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 enneskelighed og et positivt
livssyn
•E
 ngagement
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 rofessionalisme
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 elhed
De fire værdier er fundamentet
i det daglige arbejde. De er med
til at fastholde og udbygge en høj
kvalitet i vores opgaveløsning og i
den service, vi leverer.

Michael Ziegler
borgmester
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God service i kommunen
Vi vil give dig en oplevelse af
god service, når du henvender
dig til os. Derfor er det vigtigt, at
du kender vores service og servicemål, så du ved, hvad du kan
forvente af os.
Når du henvender dig til os, tager vi
altid tage udgangspunkt i dig og din
situation - ikke to mennesker er ens.
Klar og venlig kommunikation er en
forudsætning for god service.
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Vi vil sikre en god dialog om serviceydelsen og sørge for, at du får
klar information om dine rettigheder
og det serviceniveau, kommunen
tilbyder. Tilsvarende vil vi også gøre
klart, om vi har nogle forventninger

Servicemål
Vi har i det følgende defineret nogle
helt konkrete servicemål, som er
vores pejlemærke, når du henvender
dig til os. Om du ringer, skriver, henvender dig personligt eller anvender
vores digitale kontaktmuligheder er
ikke afgørende. Du skal i alle tilfælde
opleve en god service. Og du skal
vide, hvad du kan forvente af os.

til dig i forhold til din konkrete sag.
Kerneydelsen er naturligvis båret
af den faglige indsigt og viden, der
skal være i orden, for at du kan få
en korrekt sagsbehandling. Samtidig lægger vi vægt på, at du får en
korrekt behandling i sager, hvor du
måske havde ønsket et andet resultat af din henvendelse
En kommune er en stor og kompleks organisation, der varetager
mange forskellige serviceområder.
God service er også, at vi - så vidt
det er muligt - sikrer sammenhæng i
den service, du modtager. Vi ønsker
at give dig en helhedsorienteret
behandling.

Når du henvender dig
personligt
Når du henvender dig personligt
i Høje-Taastrup Kommune, kan
du forvente at møde professionelle og kompetente medarbejdere, som vil give dig en individuel behandling.
Det er som udgangspunkt dine
oplysninger, vi arbejder med. Derfor
er du velkommen til at følge med
i, hvilke oplysninger vi skrever ned
under samtalen.
Vi ønsker at se din situation i en
helhed. Det betyder, at hvis en afgørelse kan få indflydelse på andre forhold - fx din skat eller mulighed for
at modtage visse ydelser - så vil vi
så vidt muligt gøre opmærksom på
det. Hvis det er muligt, sørger vi for,

at din henvendelse færdiggøres med
det samme. I modsat fald hjælper vi
dig videre, så du får løsninger til alle
dele af din situation.
Du kan henvende dig personligt
flere steder i kommunen. Du kan få
hjælp i Borgerservice, der behandler de fleste henvendelser. Du kan
også få hjælp til Borgerserviceydelser på bibliotekerne i Taastrup og
Hedehusene. I andre tilfælde kan du
kontakte et af centrene på rådhuset,
kommunens jobcenter eller Ydelsesservice.
Vi tilstræber at have åbningstider,
der gør personlig henvendelse mulig
for alle.
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Når du ringer
Du har krav på samme gode service, når du ringer, som når du
møder personligt op i kommunen. Det betyder blandt andet,
at du inden for åbningstiderne
kan komme i kontakt med den
afdeling, du vil tale med. Sker
det undtagelsesvis ikke, tager
omstillingen imod besked.
Du skal ikke vente unødigt eller
sendes rundt i systemet. Derfor
oplyser vi om direkte telefonnumre
på hjemmesiden og på breve. Ringer
du direkte til en medarbejder, og
er denne ikke ved telefonen, har
medarbejderen sikret, at en kollega besvarer dit opkald. Du vil kun

i meget få tilfælde blive mødt af en
telefonsvarer.
Har du brug for at tale med en
bestemt medarbejder, og denne er
optaget, når du ringer, tager vi imod
besked. Du vil da blive ringet op
hurtigst muligt og senest inden for
to hverdage. Hvis den pågældende
medarbejder er syg eller på ferie,
vil du blive ringet op af en kollega,
som kender eller kan sætte sig ind i
din sag.
Ringer du til Borgerservice call-center, kan du selv taste dig frem til
det, du vil spørge om, uden at skulle
vente i omstillingen.
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Når du skriver
Når du skriver til kommunen,
kan du normalt forvente at få
svar inden for otte arbejdsdage.
Du får enten et endeligt svar, eller
du får hurtigt en kvittering, der
fortæller om sagens videre forløb, og
hvem der er sagsbehandler.
Kommunens medarbejdere skriver i
en venlig og imødekommende tone
og bestræber sig på at skrive i et let
forståeligt sprog.
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Du er selvfølgelig altid velkommen
til at kontakte sagsbehandleren og

få brevet nærmere forklaret, hvis du
synes, indholdet er svært at forstå.
I et svar fra Høje-Taastrup Kommune
fremgår det tydeligt, hvem du kan
henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
Hvis svaret indeholder en afgørelse,
som du kan klage over til en anden
myndighed, fremgår det altid, og der
følger en klagevejledning med.

Når du sender en e-mail
Når du sender en mail til kommunen, gælder de samme svarfrister, som når du sender et
brev - nemlig otte dage.
Også her gælder det, at du enten får
et endeligt svar, eller at du hurtigt
får en kvittering, der fortæller om
sagens videre forløb, og hvem der er
sagsbehandler.
Vi anbefaler, at du skriver til kommunens afdelingspostkasser, da de
tømmes mindst én gang dagligt. Du
finder adresserne på afdelingspostkasserne på forsiden af www.htk.dk
under Kontakt (i den røde bjælke).
Skriver du direkte til en medarbejder, skal du være opmærksom på,
at medarbejderen kan være fravæ-

rende på grund af kursus, ferie eller
andet. I så fald vil du normalt få en
automatisk svarmail med oplysninger om, hvornår medarbejderen er
tilbage, og hvem du kan henvende
dig til, hvis du ikke kan vente til
medarbejdere er tilbage.
Du kan godt komme ud for, at vi
svarer dig i et brev, når du har sendt
en mail. Det kan f.eks. være, når
svaret er fortroligt, eller hvis der er
brug for en underskrift på papir.
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Hvis du har fortrolige oplysninger,
kan de sendes via sikker mail.

Digital selvbetjening
I mange tilfælde kan du betjene
dig selv på kommunens hjemmeside 24 timer i døgnet.
Du kan spare turen til rådhuset og i
stedet betjene dig selv. Det gælder
selvfølgelig ikke for alle typer henvendelser, men ofte kan du nemt og
hurtigt klare det selv på
www.htk.dk. En del af løsningerne
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kræver digital signatur eller en perrsonlig pinkode, men selv uden disse
kan du finde mange informationer,
der ofte giver svar på det, du vil vide
mere om.
Du kan også finde blanketter, som
du selv kan printe og sende til kommunen.
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Rådhuset
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00
Borgerservice Call-center
Tlf.: 43 59 15 00
Hjemmeside: www.htk.dk
E-mail: Kommune@htk.dk
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