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Kort baggrund: I forbindelse med strukturreformen sker der en omlægning af borgerservicen. 

Fremover vil kommunerne skulle løse flere opgaver, borgerservicefunktionen for Selvstyreopga-

ver vil gradvist blive overflyttet til kommunerne, og borgerservicen i kommunerne skal i højere 

grad leveres samlet. Som supplement til den betjente borgerservice etableres der en selvbetje-

ningsindgang for borgerne til den offentlige service: Sullissivik.gl 
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BILAG BUDGETOVERSIGT FOR 2010 FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 

ONLINE VIDENSBASE – SULLISSIVIK.GL FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 

SERVICEMEDARBEJDERKURSER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 

LEDERWORKSHOP FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 

UDRULNING AF SULLISSIVIK.GL FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESAFTALER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 
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Indledning 

Årsrapport for projekt sullissivik 

 

Sullissivik.gl er et online redskab, der skal hjælpe medarbejderne i borgerservice enhederne 

med at løfte deres arbejdsopgave at yde bedst mulig borgerservice. Borgerservicemedarbejder-

ne skal løse opgaver indenfor mange fagområder; de er altså generalister og ikke specialister. 

Derfor skal de have adgang til nødvendig viden og information til brug i betjeningen af borgerne. 

Senere skal borgerne stilles de samme redskaber til rådighed, så de kan betjene sig selv. Den-

ne viden og information tilvejebringes gennem portalen sullissivik.gl. 

 

Projekt sullissivik har rod i strukturreformen og har til formål at realisere visse af målsætninger-

ne med Strukturreformen.  

 

Foreliggende årsrapport har til formål at sammenholde strategien for hvordan disse målsætnin-

ger kan realiseres og de arbejdsopgaver, der er beskrevet heri, med hvad der faktisk er blevet 

leveret, hvad der mangler og hvilke udfordringer projektet står overfor. 

 

I bilaget findes de økonomiske omkostninger for projektet i 2010. 
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Visionen 

Projekt sullissivik deler vision med strukturreformen  

 

Visionen for projekt sullissivik blev først formuleret i ”Betænkning vedrørende en strukturreform 

af den offentlige sektor” fra 2005, hvori Strukturudvalget præsenterer deres bud på en mere 

effektiv og borgernær administration, som sikrer, at borgerne, uanset hvor i Grønland de bor, og 

uanset hvilken offentlig myndighed, de henvender sig til, får samme højt kvalificerede service. 

 

Visionen kan sammenfattes i en række konkrete fordele for borgere, kommunerne, Selvstyret 

og medarbejderne i kommunerne og Selvstyret. 

 

 

Borgere Lettere adgang til betjening 

Samlet adgang til det offentlige 

Bedre mulighed for sammenhængende betjening 

Bedre adgang til viden og oplysning via 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 

Overførsel af opgaver fra Selvstyret til kommunerne 

Medarbejderne Bedre mulighed for at kombinere service og faglighed 

Borgerservicemedarbejdere bliver bedre til service 

Sagsbehandlere bliver bedre til det faglige 

 

 

Grønlands Hjemmestyre og kommunerne implementerede den 1. januar 2009 den strukturre-

form, der blev vedtaget i 2007. Hermed blev visionen for projekt sullissivik også stadfæstet.  
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 Gennemført og leveret 

 Mangler at blive gennemført 

 

Strategien 

 

 

Den første strategi for hvordan visionen kan realiseres blev, ligesom visionen selv, skitseret i 

”Betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor”. Strukturudvalget anbefaler 

heri en tostrenget strategi, som tager udgangspunkt i en online vidensbase.  

 

Første led i strategien er at etablere en online vidensbase – et opslagsværk – som rummer den 

tværfaglige offentlige information, servicemedarbejderne har brug for til at løfte deres mangear-

tede arbejdsopgave; at yde bedst mulig borgerservice i henhold til projektets vision. Samtidig 

skal der oprettes en dynamisk serviceportal, som servicemedarbejderne kan tilgå vidensbasen 

igennem. Andet led i strategien er at etablere en online borgerportal, som baserer sig på den 

eksisterende viden lagret i vidensbasen, og som giver borgerne mulighed for selvbetjening. 

 

Konkret indebærer dette: 

 Etablering af en vidensorganisation / projektenhed, som varetager projektet 

 Etablering af en internetbaseret vidensbase 

 Etablering af vidensstyregruppe, som er med til at udpege og verificere vidensindholdet 

 Etablering af en dynamisk serviceportal 

 Uddannelse af medarbejdere i at anvende serviceportalen 

 Udrulning af serviceportalen i servicemedarbejdernes daglige værktøjer 

 Etablering af en dynamisk borgerportal 

 At alle offentlige borgerportaler samles i én borgerportal  

 At informere borgerne om muligheden for selvbetjening via borgerportalen 

 Etablering af en ensartet IT infrastruktur blandt de offentlige myndigheder 

 Vedtagelse af persondatalov 

 

 

 

 

 

I vidensbasen lagres alle relevante informationer, som servicemedarbejderen har brug for til at 

betjene borgeren og som borgeren har brug for til at betjene sig selv. Det kan f.eks. være vej-

ledninger om hvad førtidspension er, hvem, der kan få førtidspension og hvordan man søger om 

førtidspension. Samtidig rummer vidensbasen diverse blanketter, skemaer og kontaktoplysnin-

ger. Informationerne indsamles og kvalitetstjekkes i samarbejde med departementer og forvalt-

ninger. 
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Projekt sullissiviks leverancer 

 

I de følgende afsnit beskrives projektets leverancer til dags dato. 

 

 

 Vidensorganisation 

Sullissivik enheden (tidligere Bedre Borgerservice enheden) varetager projektet. Enheden blev i 

første omgang normeret til 2 ansatte, og blev i starten af 2010 udvidet til 4 normeringer pga. 

projektets omfang. De ansattes profiler er 1 projektchef, 1 webkonsulent, 1 kommunikations-

konsulent og 1 konsulent.  

 

Sullissivik enheden er ”født” for at blive en central organisation, som skal sørge for at vedlige-

holde vidensbasen. Det vil sige, at enheden fortsat skal indsamle viden og information, som skal 

publiceres i vidensbasen, samt sikre, at den allerede publicerede informationen er valid og op-

dateret.  

 

 

 Internetbaseret vidensbase 

Internetbaseret vidensbase er oprettet og kan tilgås via www.sullissivik.gl. Sullissivik.gl består i 

dag af 10 vidensbaser: Der er 2 vidensbaser for hver kommune: 1 på Grønlandsk og 1 på 

Dansk og så er der 2 fælles vidensbaser: 1 på hvert sprog. 

 

 

Vidensbasen sullissivik.gl er bygget op i et system, som hedder Talisma
1
. Talisma er leveret af 

KMD A/S 
2
 som i samråd med 1508 A/S

3
 har udviklet systemet til Grønlandske forhold. Fordi 

KMD kunne levere et system, som blev anbefalet i en tidligere analyse af DevoTeam Consulting 
4
 for bedre borgerbetjening i Grønland, valgte den Fællesoffentlige IT styregruppe (FOIS) i 2009 

KMD A/S som hovedleverandører til projekt sullissivik (Bedre Borgerservice).  

 

 

 

                                                      
1
 Læs om Talisma produktet på http://www.talisma.com/hi-in/products_services/talisma_crm/Pages/TalismaCRM.aspx (er på engelsk) 

2
 KMD er den største danskbaserede it-virksomhed. KMD udvikler og leverer it-løsninger til kommune-, staten der effektivt understøtter borgerservice i forhold 

til kommunale løsninger i DK kilde: http://www.kmd.dk/  
3
 1508 er et førende dansk designvirksomhed www.1508.dk 1508 har blandt andet leveret løsninger for Selvstyret i form af nanoq.gl  

4
 Devoteam Consulting er et af Danmarks førende konsulenthuse. Der lever af at hjælpe kunderne med at forbinde forretningen med teknologien ”Connecting 

Business & Technology” læs mere om devoteam på www.devoteam.dk. Rapporten blev udarbejdet i 2007, efter at der i 2005 kom nogle anbefalinger fra Struk-

turkommissionen om at effektivisere borgerbetjening. 

http://www.sullissivik.gl/
http://www.talisma.com/hi-in/products_services/talisma_crm/Pages/TalismaCRM.aspx
http://www.kmd.dk/
http://www.1508.dk/
http://www.devoteam.dk/
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Drift og vedligeholdelsesaftaler 

Sullissivik enheden har indgået en 3-årig serviceaftale med KMD. Aftalen gælder for den sam-

lede løsning og omfatter vedligeholdelse, service og support på produkterne til sullissivik.gl: Ta-

lisma (vidensbasen) og Sitecore (brugergrænseflade dvs. visning af portalen).  

 

Dertil er der opsat testmiljø hos Leverandørerne KMD A/S, hvor hele løsningen ligger som en 

”spejlet” version. Det betyder, at ændringer eller installationer af nye releases/opgraderinger 

først bliver foretaget i testmiljøet, før man implementerer ændringerne på sullissivik.gl. 

 

Samtidigt er der også indgået en drift overvågningsaftale med InuIT A/S for serverne for produk-

tionsmiljøet sullissivik.gl.  

 

Konceptet består overordnet af følgende 3 elementer og illustreret herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vidensstyregruppe 

Vidensbasen rummer relevant information, som servicemedarbejderen har brug for til at løse 

sine borgerbetjeningsopgaver og som borgerne får brug for, når de får mulighed for at betjene 

sig selv via borgerportalen. Til at udpege og verificere relevante og presserende fagområder, 

som borgerservicemedarbejderne bør have adgang til for at løfte deres borgerbetjeningsopga-

ver, og som vidensbasen derfor bør rumme, er der nedsat en vidensstyregruppe, som består af 

fagcheferne for borgerservice i kommunerne. 
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 Procedurer for produktion af indhold til vidensbasen 

Fælles indhold – Skriveworkshops 

For at afdække de udvalgte fagområder, afholder sullissivik enheden skriveworkshops med 1 til 

2 sagkyndige medarbejdere fra hver Kommune og fra Selvstyret. Skriveworkshopdeltagerne 

udpeges i samarbejde med KANUKOKAs og Selvstyrets fagkonsulenter. Inden skrivework-

shoppen skal deltagerne udfylde en ”henvendelsesanalyse”, der skitserer borgernes hyppigste 

henvendelser til fagforvaltningen og dermed hvad der bør prioriteres til workshoppen. 

 

Workshops afholdes i Nuuk over 3 dage. Sullissivik enheden arrangerer rejse og ophold for del-

tagere, som kommer udenfor Nuuk.  

 

Til skriveworkshops skriver deltagerne artikler inden for deres fagområder, som efterfølgende 

ligges ind i vidensbasen. Artiklerne beskriver regler, love og vejledninger, der gælder for hele 

Grønland og skrives i et sprog, som er renset for paragraffer og anden akademisk jargon, så de 

kan forstås af alle servicemedarbejdere og borgere. Dette sikres ved at benytte faste skabelo-

ner til artiklerne, oplære deltagerne i hvordan man skriver let forståeligt og ved at korrekturlæse 

artiklerne over 2 omgange. 

 

Samtidig skal artiklerne være korrekte i henhold til den gældende lovgivning. Til at sikre dette 

har sullissivik enheden udarbejdet en kvalitetssikringsprocedure: 

 

Forberedelse og skriveworkshop   3 uger 

Validering af artikler    3 uger  

Oversættelse af artikler                2 uger 

Validering af de oversatte artikler  2 uger  

Upload af artikler     1 uge 

I alt med ”buffer” på 2-3 uger   11 uger 

 

Det betyder, at der kan gå 11 uger fra sullissivik enheden har afholdt en skriveworkshop til artik-

lerne bliver lagt ind på sullissivik.gl. 

 

 

Kommunespecifikt indhold - skabeloner 

Foruden fælles indhold, skal vidensbasen rumme kommunespecifik information, da der kan væ-

re forskellige regler, takster og åbningstider kommunerne imellem. Derfor er sullissivik enheden 

ved at indsamle kommunespecifikke informationer. Denne indsamlingsprocedure er anderledes 

end proceduren for indsamling af fællesindhold. I stedet for at afholde skriveworkshops bestiller 

sullissivik enheden det kommunespecifikke indhold via en fast skabelon som medarbejderen i 

fagforvaltningen skal udfylde. 
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Eksempel på en skabelon 

 

 

Det er tidskrævende at producere kommunespecifikt indhold, da det kræver mange hænder i 

kommunerne at fremskaffe den nødvendige information. Det betyder, at processen let kan blive 

forsinket hvis arbejdet nedprioriteres i kommunerne.  

 

Brugeren får efterfølgende præsenteret både den nationale og kommunespecifikke information i 

én artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fællesindhold som 

er gældende for 

alle kommunerne 

ligger i den bestil-

ling som bliver 

sendt til medarbej-

deren, så han/hun 

kan tage udgangs-

punkt i hvad der 

står på artiklen. 

 

Kommunerne har 

så også mulighed 

for at kommentere 

fællesindhold – 

dette bruges også 

som en ekstra 

kvalitetskontrol 

Medarbejderen i 

x- kommune skal 

så kun udfylde 

det kommune-

specifikt indhold 

der knyttes til 

fællesindhold. 
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Eksempel på en kommunespecifik information på sullissivik.gl 

 

 

Status på vidensbasen 

Siden starten af projektet har sullissivik enheden haft fokus på at afholde skriveworkshops og 

derigennem få produceret artikler, som gælder for hele Grønland. Fra 2009 til og med januar 

2011 har sullissivik enheden igennem skriveworkshops fået afdækket følgende fagområder: 

 

 Socialområdet  

 Uddannelsesstøtteforvaltning USF 

 Kvikskranke området 

 Skattestyrelsen  

 Kultur og Undervisning 

 Teknik og Miljø 

 Sundhed 

 Fiskeri, Fangst og Landbrug 

 Piareersarfiit 

 Arbejdsmarked og 

 Erhvervsområdet 

 Bolig, Infrastruktur og Trafik 

 

Det betyder, at der i dag er 564 artikler med fællesindhold i vidensbasen, som er kategoriseret i 

alt fra affaldshåndtering til uddannelsesstøtte.  

 

 

 

 

 

 

 

Fællesindhold som 

er gældende for 

alle kommunerne, 

ligger som det 

øverst på en  

artikel. 

 

Kommunespecifikt 

indhold vises un-

der fællesindhold, 

og viser hvad man 

på kommunen kan 

tilmelde sig til, eller 

hvilke takster der 

er på kommunen. 

Overskrift på en 

artikel. 
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Kategorierne på sullissivik.gl 

 

 

 Opdateringsprocedure for indhold på vidensbasen 

Det er afgørende, at artiklerne på portalen er opdaterede, så servicemedarbejderne ikke vejle-

der borgerne og borgerne ikke betjener sig selv på et forældet eller ugyldigt grundlag. Derfor har 

Sullissivik enheden og lovkontoret aftalt, at lovkontoret ved Inatsisartuts møder sender en over-

sigt over, hvilke love der er på vej, samt hvilke ændringer der kommer ved Inatsisartuts møder. 

Hermed kan sullissivik enheden tage initiativ til at få opdateret de berørte artikler på portalen fra 

de ressortansvarlige enheder.  

 

Herudover er det vigtigt, at servicemedarbejderne og andre brugere - eksempelvis skrivework-

shopdeltagerne – løbende tjekker sullissivik.gl indenfor deres fagområde for forældede eller 

ugyldige artikler. Kun ved et fortsat tæt samarbejde med kommunerne og Selvstyret kan risiko-

en for fejlinformationer på sullissivik.gl elimineres. 

 



Sullissivik 

Suliniut Pitsaanerusumik Innuttaasunik Sullissinermut 
Projektet for bedre borgerservice 
 

 12/20 

 

 Serviceportal 

 

 

Sullissivik.gl er etableret som dynamisk serviceportal, hvorigennem servicemedarbejdere kan 

trække den relevante information ud af vidensbasen, som de har brug for til at løse sine borger-

betjeningsopgaver. Serviceportalen er primært bygget op som en søgemaskine, der giver ser-

vicemedarbejderen mulighed for at søge efter den information, han eller hun behøver. Der er 2 

årsager til at sullissivik.gl er bygget op som en søgemaskine. 

 

For det første har brugerundersøgelser vist, at folk, som dagligt bruger internet, er vant til at 

søge efter informationer via f.eks. google.gl. Det vil derfor falde de samme brugere naturligt at 

skulle søge efter informationer på sullissivik.gl. 

 

For det andet har brugerundersøgelser vist, at brugere typisk går i stå, når de går ind på kom-

munale eller selvstyrets hjemmesider for at søge efter informationer, da man som bruger skal 

kende til forvaltningernes organisering.  

 

For at finde information på sullissivik.gl skal brugeren blot vide hvad han eller hun gerne vil vide 

noget mere om og indtaste sit søgeord i søgefeltet eller ved at trykke på ”Kategorier”. 

 

 

 Servicemedarbejderkurser 

Servicemedarbejderne skal kunne betjene borgerne bedst muligt. Derfor har sullissivik enheden 

i samarbejde med KundeserviceGruppen i DK, udarbejdet et servicemedarbejderkursus.  

 

Sullissivik servicemedarbejderkurset kombinerer en grundig oplæring i at bruge sullissivik.gl 

med en ligeså grundig indføring i emner som servicebegrebet, psykologi, borgertypeanalyser, 

kommunikation, kropssprog og formidling. 

 

Der er afholdt 8 servicemedarbejderkurser, som er fordelt imellem Qaasuitsup Kommunia, Qeq-

qata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq. Sullissivik enheden har 

fulgt med for at sikre, at kursusforløbet kører hensigtsmæssigt og at man benytter sullissivik.gl 

under kurset.  

 

Servicemedarbejderkurset er nu overdraget til Handelsskolen, og tilbydes årligt (så længe der er 

behov for det) med AMA - støttemidler.  
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 Udrulning af sullissivik.gl 

I forbindelse med projektets start var sullissivik enheden på rundrejser til de udpegede test-

centre for at formidle, forankre og igangsætte projektet og portalen. 

 

I uge 9 var sullissivik enheden i Ilulissat og Sisimiut, hvor man i samarbejde med fagchefen for 

borgerservice Betina Hansen fra Ilulissat og Vicekommunaldirektøren Laust Løgstrup fra Sisi-

miut afholdte informationsmøder med mødepligt for de ansatte i kommunen. I uge 15 blev et 

lignende møde afholdt i Nuuk i samarbejde med fagchefen for borgerservice Annette Stoun-

berg, og i uge 16 i Qaqortoq i samarbejde med Kommunikationsdirektøren Ole Mølgaard Motz-

feldt. 

 

Deltagerne var positive over for mulighederne på portalen sullissivik.gl. Samtidig kunne de se 

fordelene ved at lave online vidensbaser, der gør det muligt at søge efter borgerrelaterede in-

formationer på tværs af fagområder og kommuner, der er let læselige og forståelige. Samtidig 

kunne de se, at deres arbejdsgang vil blive forbedret, og at de vil kunne løfte mere og mere i 

forhold til at servicere borgerne ved at bruge sullissivik.gl. 

 

Sidenhen erfarede sullissivik enheden at det har været nødvendigt at forankre sullissivik.gl på 

ledelsesniveau i kommunerne.  Et projekt af denne karakter, der involverer og forener alle dele 

af den offentlige sektor i Grønland, fordrer, at lederne går forrest og baner vejen for alle de en-

gagerede medarbejdere, der løfter serviceopgaverne ude omkring i byer og bygder.  

 

Derfor arrangerede sullissivik enheden i samarbejde med Kundeservicegruppen i DK en work-

shop, som blev afholdt i Ilulissat i forbindelse med KANUKOKAs delegeret møde i juni 2010. Til 

workshoppen lykkedes det at samle 13 kommunale ledere; kommunaldirektører, fagchefer for 

borgerservice, forvaltningschefer, sekretariatschefer og kommunikationschefer. 

 

Yderligere blev der afholdt en større konference i Katuaq for Selvstyrets ansatte, netop med den 

indsats at få forankret dertil sende budskabet til Selvstyrets ansatte om projektet sullissivik.gl  

 

Deltagere og sullissivik enheden var tilfredse med workshoppens og konferencens forløb og alle 

forventer, at sullissivik.gl som serviceredskab vil blive en naturlig del af fremtidens borgerservice 

i Grønland. 

 

 

 

 

 

 



Sullissivik 

Suliniut Pitsaanerusumik Innuttaasunik Sullissinermut 
Projektet for bedre borgerservice 
 

 14/20 

 

Brugsmønster for sullissivik.gl 

 

 

Sullissivik.gl kan som redskab kun understøtte borgerbetjeningen i det omfang portalen benyt-

tes. For at måle i hvor høj grad sullissivik.gl er forankret i kommunerne har sullissivik enheden 

løbende lavet brugerundersøgelser. 

 

I maj, juni og juli 2010 blev første brugerundersøgelse foretaget. Undersøgelsen, der var rettet 

mod samtlige medarbejdere i kommunerne, resulterede i 230 besvarelser og viste, at der var 

behov for en større indsats for at forankre sullissivik.gl.  

 

 

 

 

 

Dog viste undersøgelsen også, at de medarbejdere, der anvender portalen, finder den både 

brugervenlig og anvendelig i deres arbejde. 
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I august, september, oktober og november foretog enheden en ny brugerundersøgelse, som 

kun var rettet mod servicemedarbejderne i kommunerne. Brugerundersøgelse blev besvaret af 

67 servicemedarbejdere ud af ca. 120 og viste, at der fortsat er stort behov for at få forankret 

sullissivik.gl hos servicemedarbejderne. 

 

 

 

 

 

Sullissivik enheden har sidenhen sat Google Analytics op, så man konstant kan følge med i 

hvor mange, der bruger sullissivik.gl, og indenfor hvilken kommune, brugerne søger efter infor-

mation. Google Analytics kan genkende de enkelte computere, som brugerne tilgår sullissivik.gl 

via. Det betyder, at en computer tæller for en bruger, lige meget hvor mange gange denne 

computer bruges til at tilgå sullissivik.gl. Dette kaldes også unikke brugere.  

 

Google Analytics tegner derfor et rimeligt præcist billede af besøgsmønstret på sullissivik.gl, 

hvorfor resultaterne herfra kan bruges til at målrette fremtidige initiativer for at forankre sullissi-

vik.gl i de enkelte kommuner. 
 

Kigger man på brugsmønstret over en måned tegner Google Analytics et positivt billede. Fra 

medio december 2010 til medio januar 2011 har der i alt været 585 unikke brugere på sullissi-

vik.gl. 
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Projektets udestående for 2011 - 2012 

 

 

I de følgende afsnit beskrives projektets udestående opgaver, eventuelle udfordringerne ved at 

nå disse samt anbefalinger til at imødekomme udfordringerne. 

 

 

Yderligere forankring i kommunerne 

Ovenstående brugsmønster viser, at sullissivik.gl ikke er forankret i tilfredsstillende omfang. Ef-

ter sullissivik enhedens overbevisning er der overordnet to sammenhængende årsager til dette:  

 Servicemedarbejderne ved endnu ikke hvor megen information, der er på sullissivik.gl  

 De behøver kun i begrænset omfang sullissivik.gl til at løfte deres nuværende arbejds-

opgaver, fordi de har endnu ikke entydigt har fået overdraget nye arbejdsopgaver. Der-

med har kommunerne endnu ikke udnyttet de rationaliseringsgevinster, som Sullissivik 

muliggør ved at kunne få straksafklaret en stor del af borgernes henvendelser i service-

skrankerne 

 

Så længe servicemedarbejdernes formelle arbejdsopgave er at betjene borgerne inden for et 

meget smalt felt (f.eks. flytteanmeldelse og boligsikring) og eller henvise borgere med andre 

forespørgsler til de relevante forvaltninger, vil borgerserviceniveauet ikke få et kvalitativt løft. 

Tværtimod vil borgerne fortsat skulle henvende sig flere steder for at få svar på sine spørgsmål. 

Samtidig behøver servicemedarbejderne kun i begrænset omfang at benytte sullissivik.gl til at 

løfte deres arbejdsopgaver, hvorfor de ikke har skullet stifte bekendtskab med megen af den 

information sullissivik.gl stiller dem til rådighed. 

 

For at ændre dette billede skal der en organisatorisk ændring til i kommunerne, der består i at 

borgerrelaterede opgaver, som ikke kræver sagsbehandling, overdrages til servicecentrene. 

Hermed påtager servicecentrene sig formelt ansvaret for at betjene borgerne indenfor en bred 

vifte af områder, hvormed borgeren oplever én indgang til det offentlige. Samtidig vil sullissi-

vik.gl finde sin berettigelse, da servicemedarbejderne vil skulle løfte mange nye opgaver og ta-

ge sig af et bredere spektrum af henvendelser. Samtidig er det vigtigt, at servicemedarbejderne 

løbende bliver gjort opmærksomme på, at de skal bruge sullissivik.gl til at finde svar på borger-

nes nu mangeartede spørgsmål. 

 

Sullissivik enheden er ikke bemyndiget til at forestå organisatoriske ændringer i kommunerne.  

Denne opgave påhviler kommunerne. Derfor kan sullissivik enheden i overensstemmelse med 

anbefalingerne i ”Betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor” kun appel-

lere til topledelsen og mellemlederne i kommunerne om at overdrage ikke-

sagsbehandlerkrævende opgaver til servicecentrene. 

  

 

Stillingsbeskrivelse og oplysningskampagner 

Sullissivik enheden kan ikke forestå de organisatoriske ændringer, men er interesseret i at bistå 

kommunerne med vejledninger og anbefalinger til hvordan sullissivik.gl kan blive en integreret 

del af servicemedarbejdernes daglige redskaber. 

 

Sullissivik enheden har blandt andet i samarbejde med vidensstyregruppen, revideret service-

medarbejdernes arbejdsbeskrivelse. Ønsket fra vidensstyregruppen er, at man får en stillings-

beskrivelse hvori det tydeligt fremgår, at servicemedarbejderne skal betjene borgerne igennem 
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straksafklaringer og ved at klæde borgerne på til eventuelle sagsbehandlermøder. Et arbejde de 

kan løfte ved at benytte sullissivik.gl. 

 

Samtidig er sullissivik enheden ved at revurdere kommunikationsstrategien, der skal  

 sikre at servicemedarbejder får større kendskab til portalen 

 fremme borgerbetjening via sullissivik.gl 

 sikre at servicemedarbejderne bliver orienteret om nye tiltag på sullissivik.gl 

 sikre at servicemedarbejderne klæder borgerne tilfredsstillende på til eventuel sagsbe-

handlingsmøder  

 sikre at servicemedarbejderne gør borgerne bekendt med sullissivik.gl, som snart lan-

ceres som en borgerportal 

 

De konkrete tiltag er under bearbejdning i samarbejde med vidensstyregruppen. 

 

 

Best Practices 

Skal borgerserviceniveauet løftes i hele Grønland, bør kommunerne lære af hinandens erfarin-

ger. Qaasuitsup Kommunia, der har været en forgangskommune i forhold til brugen af sullissi-

vik.gl, er et eksempel andre med fordel kan lære af. I kommunen tilbydes borgerne en mere 

smidig og effektiv borgerbetjening, fordi sullissivik.gl benyttes som et dagligt redskab.   

 

Derudover har man oprettet servicecentre i kommunen, hvor man samler flere borgerrelevante 

områder under ”et tag”: 

 Servicecentret   

 Socialforvaltningen (med undtagelse for sagsbehandlere indenfor handicapområdet)   

 Arbejdsmarkedsforvaltningen   

 Fangst og fiskeri  

Ved at bruge sullissivik.gl som dagligt redskab og i kraft af den fysiske organisering kan kom-

munen bl.a. tilbyde en samlet indgang til kommunen. 

 

Fortsat vidensindsamling 

Vidensbasen rummer i dag 564 artikler med fællesindhold. Der ligger dog fortsat et betydeligt 

arbejde fremover med at indsamle og holde artiklerne ved lige. Sullissivik enheden skal således: 

 Løbende revidere alle publicerede artikler 

 Følge op på alle fagområder, så eventuelle resterende emner kan blive afdækket 

 Afholde skriveworkshops for fagområder, der endnu ikke er blevet afdækket. I 2011 er 

der planlagt skriveworkshops indenfor Personale og løn, Politi, Kirke, Kultur og Forsk-

ning, samt kommunale områder, som ikke er dækket ind 

 Og indsamle kommunespecifik information 
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Borgerportal – alle offentlige borgerportaler samles i én 

 

 

Serviceportalen er blot første led i strategien for at nå projektets vision. Andet led i strategien for 

projekt sullissivik er at etablere en online borgerportal, som baserer sig på den eksisterende 

viden lagret i vidensbasen, og som giver borgerne mulighed for selvbetjening. Borgerportalen 

bygger videre på og kommer til at erstatte serviceportalen. 

 

Portalen er under udvikling i samarbejde med 1508 A/S og KMD A/S og forventes at kunne lan-

ceres medio august 2011. 

 

Oplysningskampagner 

I sammenhæng med udviklingen af borgerportalen er der udarbejdet en kommunikationsstrate-

gi, der skal  

 sikre at borgerne får kendskab til portalen 

 fremme selvbetjening via sullissivik.gl 

 sikre at borgerne løbende får kendskab til nye selvbetjeningsmuligheder, som udvikles 

gradvist 

 sikre at borgerne løbende bliver gjort opmærksom på forskellige kampagner som f.eks. 

ansøgning om jagttegn og ansøgning om uddannelse 

 

De konkrete tiltag er under bearbejdning. 
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Selvbetjening – ”Min side” 

Borgerportalen skal indeholde en funktion, der kaldes ”Min side”. ”Min side” er en funktion, hvor-

igennem borgeren kan tilgå alle de personlige data, som de forskellige offentlige myndigheder 

har om vedkommende. Det betyder, at borgeren på én portal kan følge med i alle sine sager 

(det kan f.eks. være SKAT, daginstitutionsplads og pension). Samtidig gør ”Min side” det muligt 

for borgeren at interagere direkte med de offentlige myndigheder i større omfang, da man f.eks. 

kan søge om diverse ting direkte via portalen. Det betyder, at borgerne får mulighed for at ordne 

sine sager med diverse offentlige myndigheder direkte over borgerportalen. 

 

Til det skal der i foråret 2011 laves en forundersøgelse af hvilke funktioner ”Min side” helt præ-

cist skal indeholde. Først herefter kan udviklingen heraf. Én ting er dog sikkert, inden sullissivik 

enheden kan udvikle og udrulle ”Min side” er der en række faktorer, som funktionen er afhængig 

af og som ligger udenfor sullissivik enhedens ansvarsområde, der skal være på plads. 

 

 

Ensartet IT infrastruktur – Fælles IT arkitektur 

For det første skal IT arkitekturen blandt de offentlige myndigheder ensrettes. Dette er nødven-

digt, både når borgerportalen skal indhente information fra de forskellige systemer og præsente-

re borgerens samlede sager på ”Min side” og når borgeren via ”Min side” skal interagere direkte 

med de offentlige myndigheder.  

 

Det kræver samarbejde på tværs af alle offentlige myndigheder at få lavet en fælles IT arkitek-

tur. IT-sekretariatet i Selvstyret arbejder sammen med KANUKOKA om at ensrette IT arkitektur, 

hvilken er omfattet af IT strategiarbejdet i Selvstyret og Kommunerne. 

 

 

Persondatalov 

For det andet skal der vedtages en persondatalov, som gør det muligt at implementere digital 

signatur eller ”Nem–ID”. Dette er nødvendigt for at borgeren entydigt kan identificere sig på bor-

gerportalen, logge ind på ”Min side” og interagere med de offentlige myndigheder. 

 

Persondataloven skal vedtages af Inatsisartut. Lovforslagsarbejdet ligger hos Indenrigsdepar-

tementet i Selvstyret i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i DK 

 

 

Digital Signatur – Nem ID 

For det tredje skal digitalsignatur eller Nem-ID indføres i Grønland. Til det er IT-sekretariatet og 

Skattestyrelsen i samarbejde med IT- og Telestyrelsen, DanID og Erhvervs- og selskabsstyrel-

sen i DK ved at undersøge mulighederne for at sikre indførelse af digitalsignatur. 

 

Det er rapporteret, at der foreligger en underskreven lov for digital signatur i Grønland, under 

forudsætning af at der etableres et nøglecenter i Grønland. Tele Grønland har ikke umiddelbart 

ønsket at etablere dette, hvorfor digital signatur ikke er indført endnu.  

 

Derfor er man ved at finde alternative løsninger på indførelsen af digital signatur eller Nem-ID i 

Grønland. I dette arbejde spiller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Persondatalovgivningen en 

stor rolle, da de skal frigive mulighederne til Grønland, før at man kan begynde at bruge ”Nem-

ID” og digital signatur. 
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Konklusion 

 

 

Servicemedarbejderne i kommunernes servicecentre og bygdekontorer er kommunernes ansigt 

til borgerne. Samtidig udgør de den første og afgørende brik, hvis visionen for projekt sullissivik 

skal indfris. Hvis servicemedarbejderne bruger sullissivik.gl, kan de besvare mange spørgsmål 

fra borgerne uden at skulle ringe til eller på anden måde henvise til forvaltningerne i kommuner-

nes bagland. Samtidig kan de forberede borgere til eventuelle sagsbehandlermøder. Det bety-

der til sammen at: 

 

Borgere får Lettere adgang til betjening 

Samlet adgang til det offentlige 

Bedre mulighed for sammenhængende betjening 

Bedre adgang til viden og oplysning via internet 

Kommunerne får Sammenhængende borgerservice 

Ensartet borgerbetjening 

Færre forstyrrelser i baglandet = højere produktivitet 

Medarbejderne får Bedre mulighed for at kombinere service og faglighed 

 Borgerservicemedarbejdere bliver bedre til service 

 Sagsbehandlere bliver bedre til det faglige 

 

Sullissivik.gl er etableret og klar til brug. Portalen giver servicemedarbejderne adgang til viden 

om alt muligt fra barsel til pension og kan derfor benyttes til at betjene langt de fleste borgere. 

Skal visionen indfris kræver det dog, at kommunerne forankrer portalen. Det betyder, at kom-

munerne skal  

 entydigt overdrage ikke-sagsbehandler krævende arbejdsopgaver til serviceenhederne 

 entydigt beskrive servicemedarbejdernes arbejdsopgaver 

 gøre servicemedarbejderne bevidste om deres borgerbetjeningsopgaver og -ansvar 

 indføre sullissivik.gl som et dagligt redskab i borgerbetjeningen 

 

Det er kommunernes ansvar at løfte disse opgaver. Sullissivik enheden er ikke bemyndiget til at 

forestå de krævede ændringer. Men enheden er interesseret i at bistå kommunerne. Det sker 

blandt andet igennem: 

 Oplysningskampagner, der skal fremme brugen af portalen 

 Fremtidig inddragelse af kommunernes kommunikationsdirektører 

 Fortsat samarbejde med fagcheferne for borgerservice i kommunerne 

 

Derudover er alle forslag til nye forankringstiltag velkomne, og kan sullissivik enheden bistå 

kommunerne på andre måder, er enheden meget interesseret i et fremtidigt samarbejde.  

 

  


