
Projekt Sullissivik
Om den politisk baggrund…



Nationalt projekt

Projekt sullissivik er 

et nationalt projekt, 

på tværs af kommuner og Selvstyre, 

der skal give vores borgere

den bedst tænkelige service

når de henvender sig 

til det offentlige.



Projektets baggrund

2003 Strukturudvalg

Opgave: at gentænke hele den   

offentlige sektor i Grønland



2005 Strukturudvalgets anbefalinger

”en ny indretning af den offentlige sektor, 

hvor hjemmestyrets opgaver reduceres og 

mange store opgaver overdrages til nye 

kommuner”



Ultimo 2008 blev Sullissivik enheden realitet

Efter anbefalinger fra strukturudvalget dertil 

det fællesoffentlige IT styregruppe 

medlemmerne, blev Bedre Borgerservice 

projektet kaldt Sullissivik for alvor 

igangsat i ultimo 2008



Målet er:

• At etablere en bedre og mere effektiv 

borgerbetjening

• At bringe det offentlige system tættere på 

borgerne

• At højne retssikkerheden

• At lette adgangen til det offentlige



Midlerne:

• Give servicemedarbejder mulighed for 

straksafklaringer ved brug af serviceportalen

• Oprette ét sammenhængende IT-system på tværs

• Forenkle lovgivning og administration

• Øge faglighed og uddannelse for medarbejdere

• Oprette 80 lokale servicecentre, hvor borgerne har 

adgang til hele den offentlige sektor



Fordele og udbytte 
Borgere • Lettere adgang til betjening

• Samlet adgang til det offentlige 

• Bedre mulighed for sammenhængende betjening af borgerne

• Bedre adgang til viden og oplysning via (mobilt) internet

Kommunerne • Sammenhængende borgerservice

• Ensartet borgerbetjening

• Færre forstyrrelser i baglandet = højere produktivitet

• Ressourcetilførsel fra Selvstyret til løsning af 

borgerserviceopgaven

Selvstyret • Færre forstyrrelser hos specialister = højere produktivitet

• Aftale med kommunerne om overførelse fra eller løsning af opgaver 

for Selvstyret

Medarbejderne • Bedre mulighed for kombinerer service og faglighed

• Borgerservicemedarbejdere bliver bedre til service

• Sagsbehandlere bliver bedre til det faglige

• Større arbejdsglæde 



Med andre ord:

Færre forstyrrelser i dagligdagen 

– mere tid til specialiseret 
sagsbehandling



Organisering

Fællesoffentlig IT-styregruppe

4 medlemmer fra kommunerne

4 medlemmer fra Selvstyret

Fælles sekretariat KANUKOKA og IT-sekretariatet

Sullissivik-arbejdsgruppe

4 medlemmer ansat af både 

Kommunerne og Selvstyre

Projektet er finansieret 50/50



Bemanding af Sullissivik

• Hans Christian Sværd (Projektleder)

• Andreas Møller Jørgensen 

(Kommunikationskonsulent)

• Christine Lynge Hansen (Webkonsulent)

• Bjarne Søholm Olsen (Konsulent)



Metoder

1. Skriveworkshops
Al lovtekst skal omformuleres i letforståelige artikler

2. sullissivik.gl
En hjemmeside a la Google, hvor al viden i den 
offentlige sektor skal samles 

3. Servicemedarbejderkurser
Medarbejderne skal klædes ordentlig på til at kunne 
anvende sullissivik.gl og yde god service til 
borgerne



Skriveworkshops
-om at skrive i et sprog, 

der er nemt at forstå



Formål med skrive-workshops:

 At indsamle viden til sullissivik.gl

 At formidle den viden i letforståelige 

artikler



Forløb af skrive-workshops:

 Udvælge fageksperter

 Udvælge juridiske validører

 Udvælge oversættere

 Udvælge ”oversættelses-validører”

 Invitation med ”Top 20”-lektier *

 Skrive-workshop i 3-5 dage



Deltagere til skriveworkshops:

 Fageksperter:

 Medarbejdere og ledere i kommunerne 

og Selvstyret, der har indgående 

kendskab til et bestemt fagområde

 Medarbejdere i kommunerne og 

Selvstyret med direkte borgerkontakt, 

f.eks. sagsbehandlere





Formålet er ikke at lære at skrive, 

men at lære at skrive ensartet

 fokus på indhold – ikke på form

Masseproduktion af artikler, der skal: 

 Valideres

 Oversættes

 Valideres



Et konkret eksempel:

Kultur og Uddannelse – workshop uge 5, 2010:

 Top 20 sendt d.14.januar 

 Top 20 afleveret 25.januar

 Strukturering af Kultur og Uddannelse

 Workshop Uge 5 (2.-4.februar)

 Validering, oversættelse og validering i ugerne 7, 8 og 9

 Uge 10 -11 ff. upload af artikler på sullissivik.gl

 Løbende: Kommunespecifikke artikler og lovændringer



Eksempel på lovtekst

Indhold:

Fra dette:

Med henvisning til Deres andragende af 14.juni 2001 skal 

man hermed under henvisning til boligministerielt cirkulære 

nr. 324, jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 13. januar 1996, 

meddele Dem tilladelse til at foretage den ansøgte 

ombygning, under forudsætning af opfyldelse af 

bestemmelserne i byplanscirkulære nr. 13 af 27.marts 

1997.



Kort og præcist

Indhold:

- til dette:

Du må gerne bygge til dit hus, bare du ikke bygger højere 

end den nuværende bygning, og ikke øger boligarealet 

med mere end 40%.



Med alt hvad det indebærer af

 Modtagerforståelse

 Hvem skriver vi til?

 Tekstopbygning

 Artikelskabelon

 Sætningsopbygning

 F.eks. skriv det vigtigste først

 Ordvalg

 Korte, dagligdags ord og vendinger



Indsats vidensfagområder

Tidsplan for 2010:
Uge 03: SKAT (gennemført, og er i gang med validering)

Uge 05: Kultur og Uddannelse (i gang med oversættelse)

Uge 12: Teknik og Miljø (12-13-14)

Uge 23: Sundhed (23-24-25)

Uge 35: Fiskeri, fangst og jagt (35-36-37)

Uge 40: Bolig og infrastruktur (40-41-42)

Uge 44: Piareersarfik (44-45-46)

Uge 47: Erhverv (47-48-49)



Udrulningsplan - kommunikationsstrategi

 Udrulning sker samtidigt med 
servicemedarbejder kurser – rundrejsen

Uge 7   Rundrejse i Tasiilaq

Uge 9   Rundrejse i Nord

Uge 10 Seminar i Selvstyret

Uge 15 Rundrejse i Syd og Nuuk



 www.sullissivik.gl

http://www.sullissivik.gl/
http://www.sullissivik.gl/


Servicemedarbejderkurser



Servicemedarbejderkursus

Formålet:

 at gøre den offentlige service mere smidig og 
gennemskuelig

 at skabe en naturlig sammenhæng mellem med 
det, at yde god service og bruge sullissivik.gl

 at skabe fortrolighed med sullissivik.gl

http://www.sullissivik.gl/


Målgruppe og udbyder

Målgruppe:

 Servicemedarbejdere i de 80 servicecentre

 Elever som del af kontoruddannelserne (TNI)

Udbyder:
 Sullissivik og Handelsskolen i Nuuk



Konceptet

 Praktisk anlagt

 Udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer

 Veksler mellem undervisning og gruppearbejde 

 alle forløb afsluttes med en fremlæggelse for at 

træne deltagerne i at formidle

 ”Train the other” 



Indhold

Stikord:
 Servicebegrebet

 Borgertyper

 Kommunikation

 Kropssprog

 STRAKS-afklaring



Evaluering fra servicekurser

 “Jeg fik redskaber til hvad god service er, og hvordan man kan arbejde med 
forskellige emner under god service. Eks. er det vigtigt, at jeg tænker over mit 
kropssprog, tone og brug af ord. 

 “Et afslag er ikke det samme som dårlig service, hvis man som medarbejder kan 
forklare hvorfor der gives afslag. Det kan ende med at kunden, uenig i afslag eller ej, 
kan gå med en oplevelse af, at have fået en god service. Det er heller ikke dårlig 
service hvis man ikke kan svare med det samme, så længe man undersøger det og 
vender tilbage til kunden inden for rimelig tid”.

 “Det er tankevækkende at hvis man leverer dårlig service 1 gang, skal man gøre det 
godt 12 gange før at den pågældende kunde kan få et godt indtryk igen, og det 
fortæller hvor vigtigt det er at vi udviser god service”.

Fagchef for Borgerservice, Qaasuitsup Kommunia, 

Betina H. Kristiansen, siger om Servicemedarbejderkurset:



Tidsplan for servicekurser i 2010:

Uge 07: Tasiilaq (gennemført)

Uge 16: Qaqortoq

Uge 18: Nuuk

Uge 20: Sisimiut

Uge 21: Ilulissat



 Superengagerede medarbejdere

 Manglende forankring på ledelsesniveau

Projektets succes afhænger af 

ledernes forståelse og velvilje





Lederkursus

Lederkursus:

 Introduktion til indhold for servicemedarbejdere

 De organisatoriske vilkår

 De fysiske vilkår

 De infrastrukturelle vilkår

 Kommunikative konsekvenser



Lederkursus

Uge 11: Selvstyret
 Styrelseschefer

 Afdelingschefer

Uge 21: Kommunerne
 Kommunaldirektører

 Borgerservicechefer

 Bygdeansvarlige

 Forvaltningschefer





For eventuelt spørgsmåls kontakt os 

på 

sullissivik@kanukoka.gl

Følg med på vores blog:

http://bborgerservice.wordpress.com

mailto:sullissivik@kanukoka.gl

