
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Har du spørgsmål 

sullissivik@kanukoka.gl 

 

 

 Affaldshåndtering 

 Arealtildeling 

 Bopælsattest 

 Brættet 

 Bådplads på land 

 Byggetillladelse 

 Daginstitutioner 

 Flytteanmeldelse 

 Folkeskolen 

 Foreninger 

 Fritidsundervisning 

 Grusning og snerydning 

 Hundeplads for slædehunde 

 Kirkegårde og gravpladser  

 Kloakering 

 Kommuneplaner og delplaner 

 Offentlig bådværksted 

 Offentlige kraner 

 Offentlige arrangementer med 
økonomisk sigte  

 Opgravningstilladelse 

 Pontonbroer 

 SKAT 

 A og B skat 

 Arbejdsgiverregistret 

 Automatspilsafgift 

 Cites 

 Inddrivelsesmyndighed 

 Indførselsafgift 

 Lotteriafgift 

 Moms 

 Motorafgift 

 Skorstensfejning 

 Socialområdet 

 Alderspension 

 Barsel og barselsdagpenge 

 Boligsikring 

 Børn og unge 

 Førtidspension 

 Handicap 

 Handicapvenlige boliger 

 Krisecentre 

 Misbrugsbehandling 

 Offentlig hjælp 

 Sociale boliger 

 Underholdsbidrag 

 Studierejser 

 Sundhedsvæsenet 

 Taxatilladelser 

 Uddannelse 

 

 

På sullissivik.gl kan du søge efter information om blandt andet: 

 

Og listen bliver hele tiden længere og længere og længere… 

DIT REDSKAB TIL BORGERBETJENING 

  
b ? 

           Hvis du vil vide mere 

             Check www.sullissivik.gl  ! 

http://www.sullissivik.gl/


 

 

Find information ved at: 

 Skrive søgeord og 
spørgsmål i 
søgefeltet 

 Lede under 
kategorier 

 Se efter spørgsmål 
under FAQ  

 Blive vejledt af 
spørgeguiden 

Søg efter: 

 Relevant information 

 Beslægtede artikler 

 Diverse blanketter 

 Kontaktoplysninger 

 Nyttige links 

Velkommen 
Denne folder er til dig som servicemedarbejder i et af servicecentrene i Grønland. 
Vi vil gerne tage dig med rundt på din nye arbejdsplads; præsentere dig for nogle 
nye arbejdsopgaver og vise dig hvordan du kan bruge sullissivik.gl i din hverdag. 
 
 

 

 
 

 

Sullissivik.gl 
Et forelsket ungt par møder op på servicecentret. Kvindens mave strutter under 
frakken. De venter en lille ny. Og det er netop derfor, de har henvendt sig til dig. 
De vil gerne udvide deres hjem med et børneværelse. Men hvordan skal de 
gøre? Hvilke regler er der? Hvad skal de søge om? Hvor skal de henvende sig? 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mål 
 

 Bringe det offentlige 
system tættere på 
borgerne 

 Blive endnu bedre til 
at betjene borgerne 

 Lette adgangen til 
det offentlige 

 Højne 
retssikkerheden 

Sullissivik.gl er: 

 En samlet indgang til 
det offentlige 

 En online 
serviceportal  

 Fyldt med artikler om 
alt fra 
affaldshåndtering til 
uddannelse 

 Dit redskab til at 
servicere borgerne 

Mål og middel 
Hele den offentlige sektor er under hastig 

udvikling. Og målet er klart – sammen skal vi 

højne retssikkerheden for borgeren ved at gøre 

adgangen til det offentlige lettere. Kort sagt: Vi 

skal blive endnu bedre til at betjene borgerne. 

 

Som servicemedarbejder betyder det, at du får 

et større ansvar for at betjene borgerne.  

 

Når en borger henvender sig til servicecentret, 

skal vi med det samme kunne vejlede og 

hjælpe ham eller hende – lige meget om de 

kommer for at søge om jagttegn, forhøre sig 

om pension, skatteregler, daginstitution eller 

noget helt andet. Og lige meget hvilket emne 

det drejer sig om, kan du finde relevant 

information om det på sullissivik.gl.  

 

Sullissivik.gl er dit redskab – du kan bruge det 

til at løfte dine opgaver. 

”Lige et øjeblik”, siger du, da de har luftet alle 

deres bekymringer. 

 

Et øjeblik retter du fokus mod din skærm. På 

sullissivik.gl finder du hurtigt den information, 

det unge par skal bruge om byggetilladelse. 

Mens du forklarer dem reglerne, finder du 

under beslægtede artikler en artikel om 

arealtildeling. Her står at de kan søge om 

arealtildeling på nunagis.gl. Så det gør I 

selvfølgelig, når nu de er her. Og hvorfor ikke 

også søge om en daginstitutionsplads med det 

samme? 

 

Efter 5 minutter og et ”Mange tak for hjælpen” 

kan det unge par gå derfra med lettede sind. 

Tænk at det kunne være så nemt. Nu har de 

allerede søgt om arealtildeling og  

institutionsplads. Og i hånden har de det 

ansøgningsskema til byggetilladelse, du lige 

har printet til dem. 


