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1. Status på den offentlige sektors modningsproces

2. Det fællesoffentlige IT-samarbejde

3. Projekt Bedre Borgerservice

4. En ny kurs for Grønland – IKT som et redskab til at 

nå målet



1a. Fra mange siloer til én koncern –
Centraladministrationens modningsproces



1b. Aktuelle IT-relaterede tiltag i 
centraladministrationen

Udbud af SLA for generel drift og hosting

E-Forvaltning

IT-sikkerhed i koncernen

IT-strategi for koncernen

Optimering af IT-systemer i koncernen, fx
IP-telefoni

Tolkesystem

Datafangst i personalesystem

Infrastruktur



1c. Fra mange til få – udviklingen af det kommunale     
landskab

Kanukoka

Qaasuitsup 
Kommunia

Qeqqata Kommunia

Kommune Kujalleq

Kommuneqarfik 
Sermersooq



1d. Aktuelle IT-relaterede tiltag i kommunerne

Primært fokus på Strukturreformens konsekvenser, fx
tilpasning af eksisterende systemer

uddannelse af brugere

anvendelse af videokonferenceudstyr

skat/inkasso-centralisering

Differentieret udvikling – fra konsolidering til IT-strategi

Ønske om fælles IT-samarbejde, stordriftsfordele og 
vidensopbygning



2a. Det fællesoffentlige IT-samarbejde

Pointer fra Strukturudvalgets betænkning:
Etablere èn indgang til hele det offentlige

Højne retssikkerheden for borgerne

Flytte ressourcerne fra administration til service

Etablering af en borgerportal

Udvikle fællesoffentlige IT-løsninger

Den Fællesoffentlige IT-Styregruppe skal realisere 
strategien om bedre borgerservice og enklere 
administration

Styregruppen etableret november 2007



2b. Det fællesoffentlige IT-samarbejde

Den Fællesoffentlige IT-
Styregruppe

Central-
administrationen Kommunerne

Kanukoka
IT-Sekretariatet i 

Central-
administrationen

Projekt Bedre 
Borgerservice

Projekt 
Rammebetingelser og 

Lovinitiativer

Fællesoffentlige IT-
Systemer

Videndeling



2c. Den Fællesoffentlige IT-Styregruppes arbejde

Fremdrift via videndeling

Kommunikation omkring initiativer, udvikling og 

forandringer, fx i forbindelse med overdragelse af 

sagsområder til kommunerne

Fælles indsatser – fx PBS

Organisation, strategi og arkitektur – fx vedr. en 

fælles IT-arkitektur



2d. Den Fællesoffentlige IT-Styregruppes arbejde

Etablere fællesoffentlige IT-systemer

Lønprojektet

Foranalyser vedr. evt. fælles økonomisystem

Foranalyse vedr. evt. fælles register og 
ledelsesinformation



2e. Den Fællesoffentlige IT-Styregruppes arbejde

Sikre de nødvendige lovgivningsmæssige og strukturelle 
rammer

Projekt 
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ebeting-
elser og 

Lovinitiativer



3a. Projekt Bedre Borgerservice

Strukturudvalgets betænkning pegede bl.a. på:

Én indgang til hele det offentlige

Større retssikkerhed for borgerne

Flyt ressourcerne fra administration til service

Fælles borgerportal

Fælles IT-løsninger



3b. Projekt Bedre Borgerservice - målsætninger

En tostrenget strategi: Én indgang til det offentlige – uanset hvor 
borgeren befinder sig geografisk.

Trin 1: 70-80 lokale servicecentre understøttet af en serviceportal
Understøtte servicemedarbejderne i de nye servicecentre til 
straksafklaringer

Trin 2: Digital kommunikation mellem borger og myndig på tværs 
af tid og rum med en borgerportal

Generelle oplysninger fra myndighederne

Adgang til personlige dokumenter

Online selvbetjening



3c. Projekt Bedre Borgerservice - status

Projektforberedelse
Opbygning af projektorganisation og -enhed
Produktspecifikationer
Økonomiske afklaringer og kontraktforhandlinger

Fokus på serviceportalen
Teknisk tilpasning af vidensdatabasen og portalen
Indsamling af viden
Uddannelse af servicemedarbejdere

Fokus på de tekniske forudsætninger
Fokus på kommunikation om projektet



3d. Projekt Bedre Borgerservice – næste skridt

Serviceportalen
Serviceportalen udrulles oktober 2009 - februar 2010

Fortløbende uddannelse af servicemedarbejdere

Fortløbende opbygning og validering af data til og i 
vidensportalen

Borgerportalen
Forventes igangsat primo 2010



3e. Projekt Bedre Borgerservice – lokal forankring

Produktforankring – lokale ressourcer og kompetencer 
i fokus
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3f. Projekt Bedre Borgerservice – et fælles projekt

Konferencen:
Hvad?
Hvorfor?
Hvordan?

Fra ord til handling!

Skal vi skabe en bedre borgerservice og forenkle den 
administrative hverdag, kræver det, at vi løfter i flok:

Fælles ejerskab – fælles ansvar for anvendelse, drift og 
udvikling!



4a. National IT-vision
Landsstyrekoalitionsaftalen 2009-2013

”… Borgeren skal have lige adgang til information, 
kommunikation og service samt optimale muligheder for 
at deltage i den demokratiske proces”

”… en effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende 
selvstyreorganisation… en tværoffentlig IT-organisering.”

”…IT-Strategien skal tage afsæt i borgenes behov og 
derudover varetage uddannelsessystemet, erhvervslivet 
samt kommunerne.”



4b. Program ”En national IKT-strategi 2011-2015”

Et fællesoffentligt initiativ – et samfundsmæssigt projekt

”Paraply-strategi”: Én fælles indgang til udvalgte fokusområder, fx

Kompetenceudvikling

Innovation i erhvervslivet

Sundhed

Kommunernes behov

IT-governance i det offentlige

Tæt samarbejde med det private erhvervs- og foreningsliv

Forløb: November 2009 - december 2010



4c. Projekt Bedre Borgerservice 
– en del af en national IKT-strategi

Den Fællesoffentlige IT-
Styregruppe

Central-
administrationen Kommunerne

Kanukoka
IT-Sekretariatet i 

Central-
administrationen

Projekt Bedre 
Borgerservice

Projekt 
Rammebetingelser og 

Lovinitiativer

Fællesoffentlige IT-
Systemer

Videndeling

National IKT-strategi



Kontaktinformation

Henrik Rafn
Formand for Den Fællesoffentlige IT-Styregruppe
Stabsdirektør i Qaasuitsup Kommunia
Tlf.: 946101 / 545477
e-mail: hr@qaasuitsup.gl

Peter Hansen
Næstformand for Den Fællesoffentlige IT-Styregruppe
Chef i Økonomi- og Personalestyrelsen
Tlf.: 346402 / 551401
e-mail: peter@gh.gl
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