
Workshop 3 Fra medlemskab til ejerskab 
- organisatorisk forankring  

 
Nøgleord: 
Organisatorisk forankring, ejerskab, validering 
 
Baggrund: 
I sin relativt korte levetid, har Projekt Bedre Borgerservice haft sin fysiske 
placering i Økonomi- og Personalestyrelsen, altså i Selvstyre regí.  
 
Det er på mange måder et forkert eller halvt signal, at sende, fordi Projekt Bedre 
Borgerservice er et fællesoffentligt projekt. Det vil sige at kommunerne og 
Selvstyret har lige stor andel i projektet. Og rent finansielt deler kommunerne og 
Selvstyret udgifterne.  
 
Ejerskabsfølelse:  
Det har imidlertid vist sig, at den forventede ejerskabsfølelse, ikke rigtigt klinger 
an. Og det er et stort problem. Organisatorisk prøver vi at overkomme det ved 
rent fysisk at flytte Bedre Borgerservice enheden fra en Selvstyrebygning til 
KANUKOKA fra 1.januar 2010. Formålet er at vise især kommunerne at vi ikke er 
et centraliseret Selvstyreprojekt, men fællesoffentligt projekt. Men det løser ikke 
hele problemet: 

1. Hvordan får vi hele den offentlige sektor til at føle ejerskab for projekt Bedre 
Borgerservice? 

2. Hvilke forhindringer ser I på den front? 
3. Hvordan overkommer vi de forhindringer? 

 
Investering:  
I Bedre Borgerservice enheden oplever vi en høj grad af økonomisk og 
personaleinvolverings ”her og nu” tænkning; at de forskellige enheder: 
Alle har skriveborde fyldt af sager, der skal løses – arbejdet med projekt Bedre 
Borgerservice er en ekstra arbejdsbyrde oveni; der er hverken tid eller penge: 
 

Fra medlemskab til ejerskab
- organisatorisk forankring

Hvordan skaber vi en fælles offentlig 
ejerskabsfølelse for projekt Bedre 
Borgerservice?

Hvilke forhindringer skal vi være 
opmærksomme på?
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Brainstorm – strukturering for ”Fra medlemskab til Ejerskab ”  
 

• Politisk forankring af projektet 
• Organisatorisk forankring af projektet  
• Medarbejder forankring af projektet 

 
Fra starten af workshop kunne man hurtig høre, at projektet skal forankres 
bedre hos det 3 målgrupper som er det politiske, Organisatoriske og ikke mindst 
hos medarbejderne. Til det forslag på hvordan man bedst kan få forankret og 
dertil få lagt ejerskab på projektet ved at udarbejde følgende: 
 

• Kommunikationsstrategi som går på tværs af alle offentlige instanser 
• Commitment af projektet fra politisk, organisatorisk og medarbejder side 
• Synliggøre nyttigværdierne til projektet 
• Gennemsigtighed på tværs af alle offentlige instanser 

 
Udfordringer: 
 

• Kommunikationsstrategien skal være på tværs, og er en vigtighed at 
Kommunerne, Selvstyret og KANUKOKA også internt udarbejder 
kommunikationsstrategier for Bedre Borgerservice. 

• Der skal afsættes midler til servicemedarbejder kurser  
o Dertil for mellemledere og ledere 

• Nye arbejdsgange for servicemedarbejdere 
 
Gruppen som var med, var helt enige I at ovenstående udfordringer skal 
tilvejebringes ved, at der er et godt samarbejde på tværs af det offentlige instanser 
i Grønland. Dertil at der skal udarbejdes et kommunikationsstrategi som går på 
tværs af Selvstyret, Kommunerne og BB enheden. 
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