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For sullissivik enheden er det fortsat yderst vigtigt at have et godt samarbejde med de kommu-

nale borgerserviceforvaltninger; ledere såvel som medarbejdere. Derfor har sullissivik enheden 

været på rundrejse i de 4 kommuner med det formål at tale med forvaltningsledere og ser-

vicemedarbejdere om sullissivik.gl, fremtidens borgerservice samt samarbejdet imellem tovhol-

dere, ambassadører og sullissivik enheden. Foreliggende rapport samler op på resultaterne og 

udstikker samtidig de nærmest fremtidige udfordringer og opgaver for de involverede parter. 

 

Evaluering af sullissivik.gl 
Overordnet set er ambassadører og tovholdere positive over for den nye sullissivik.gl. Ambas-

sadører og tovholdere er især tilfredse med følgende elementer: 

 Hastighed 

 Brugervenlighed 

 Overskuelighed 

 Kontaktoplysninger i højre spalte 

 Lovgivning i højre spalte 

 Blanketter i højre spalte# 

 Kampagnefelter 

 Livscyklus# 

 Relaterede artikler 

 Søgefunktion med søgeforslag# 

 

Til de elementer, der er markeret med en firkant (#), har ambassadører og tovholdere yderli-

gere forslag til ændringer. 

 

Ændringsforslag 
Ambassadører og tovholdere har forslag til ændringer af visse af elementerne på sullissivik.gl. 

Ændringer er ikke nye elementer som sådan, men forbedringer af allerede eksisterende ele-

menter. 

 

Blanketter 

Blanketterne på sullissivik.gl er delt i 2:  

 Fælles online blanketter, som i dag kan udfyldes online og udskrives. Når Grønland får 
digital signatur (Nem-ID) kan disse præudfyldes og sendes direkte til modtageren 

 Kommunespecifikke blanketter, der er tilgængelige som pdf 

 

Online blanketterne er i højre spalte. Pdf’erne er i selve artiklen. Årsagen til opdelingen er at 

blanketdelen af højre spalte, som den er sat op i dag, ikke kan håndtere kommunespecifikke 

blanketter. Der er imidlertid ønske om at alle blanketter samles i højre spalte, da opdelingen 

kan være forvirrende for brugeren.  

 

Efterhånden som de kommunespecifikke blanketter laves om til online blanketter, vil de au-

tomatik blive flyttet over i højre spalte. I mellemtiden vil sullissivik enheden undersøge mu-

ligheden for at gøre blanketdelen af højre spalte kommunesensitiv, så alle blanketter – fælles 

som kommunespecifikke – kan blive samlet her. 
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Livscyklus 
I livscyklussen er emnerne på sullissivik.gl inddelt efter borgerens forventede kontakt med det 

offentlige over tid. Fordelen med cyklussen er at borgeren præsenteres for emner, vedkom-

mende ikke lige var bevidst om men som alligevel kan være interessante for vedkommende i 

kraft af hans eller hendes alder. Der er dog udfordringer med at inddele emnerne efter en bor-

gers livscyklus, da flere emner går igen igennem hele livet. For at imødese denne udfordring og 

for at skabe bedre overblik er det blevet forslået, at man kan dele livscyklussen i 2 lag:  

1. Første lag består af kategorier såsom ”Barn”, ”Ung”, ”Voksen”, ”Pensionist” 

2. Andet lag afhænger af hvilken kategori borgeren vælger i første lag og består af de 

emner, der typisk berører henholdsvis børn, unge, voksne og pensionister 

Sullissivik enheden undersøger muligheden for at opdele livscyklussen i 2 lag. 

 

 

Søgefunktion 

Søgefunktionen på grønlandsk fungerer ikke optimalt, da et ords betydning i høj grad afhænger 

af ordets endelse, hvilket er svært at indarbejde i en automatiseret søgefunktion. Hvis man imid-

lertid erstatter endelsen af et ord med * opfatter søgemaskinen søgningen som del af et ord i 

stedet for et selvstændigt ord. Hermed bliver brugeren i stand til at søge efter information uden 

at kende de specifikke endelser anvendt i artiklerne.  

 

Sullissivik enheden undersøger muligheden for at standardisere * i endelsen af de grønland-

ske søgeord, så brugeren ikke selv skal indtaste * når han eller hun søger.  

 

Sullissivik enheden føjer et afsnit til vejledningen om, hvordan man søger på grønlandsk. 

 

 

Drop down emneindgang 

Drop down menuen viser i dag alle overemner samt de 3 første underemner til hvert overemne. 

For at øge overskueligheden, ønskes en visuel illustration, der viser, at der er flere end de 3 

underemner til et overemne. Dette kan eventuelt gøres ved at tilføje … efter de 3 første emner.  

 

Sullissivik enheden undersøger muligheden for at illustrere flere lag i drop down menuen. 

 

 

Links 

På sullissivik.gl er der links både i og uden for artiklerne. Links er farvet en anden farve end re-

sten af teksten. Det er midlertidigt blevet ønsket at links gøres mere tydelige. Lovgivningsdelen i 

højre spalte kan desuden gøres tydeligere ved at ændre overskriften til at hedde ”Lovgivnings-

link” i stedet for ”Lovgivning”. 

 

Sullissivik enheden tilføjer et afsnit i vejledningen om hvordan links (både i og uden for artik-

ler) ser ud. 
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FAQ 

FAQ findes i dag under de enkelte hovedemner. Det ønskes at FAQ gøres mere synlig.  

 

Sullissivik enheden undersøger muligheden for at gøre FAQ mere tydelig. 

 

 

Retur til forside 

Lige meget hvor man befinder sig på sullissivik.gl, kan man altid komme retur til forsiden ved at 

trykke på sullissivik logoet. 

 

Sullissivik enheden beskriver i vejledning, hvordan man kommer tilbage til forsiden. 

 

 
Kategorisering af søgeresultater 

Søgeresultater indekseres efter, hvor mange gange de forskellige artikler er blevet læst. Der er 

imidlertid ønske om at søgeresultaterne opdeles efter kategori for at øge overskueligheden.  

 

Sullissivik enheden undersøger muligheden for at opdele søgeresultaterne efter kategori. 

 

 

Forslag til nye elementer 
Ud over ændringerne har ambassadører og tovholdere også forslag til nye elementer på sullis-

sivik.gl. 

 
Engelske artikler 

Sullissivik.gl er på grønlandsk og dansk men rummer dog en enkelt informationsside på en-

gelsk, som beskriver portalens formål og ellers henviser til de kommunale hjemmesider, na-

noq.gl samt turistsiden greenland.gl. Visse artikler kan dog have særlig interesse for folk, der 

hverken taler grønlandsk eller dansk, hvorfor disse ønskes oversat til engelsk. Det gælder artik-

lerne vedr.:  

 Flytteanmeldelse 

 Opholdstilladelse 

 Arbejdstilladelse 

 Cites 

 Pas  

 Udrejse 

Sullissivik enheden får de respektive artikler oversat og lægger dem efterfølgende under ind-

gangen ”Info in English”, som således kommer til at rumme den oftest relevante information til 

engelsktalende brugere. 

 

 

Videovejledning og videosupport 

Ud over den skrevne vejledning, der allerede er tilgængelig på sullissivik.gl, ønskes der video-

vejledninger, så brugeren kan se, hvordan man anvender portalen. Samtidig ønskes der video-

support, så brugeren hurtigt kan få hjælp af en medarbejder. Begge ønsker kræver en god in-

ternetforbindelse, hvilken kan være svær at opretholde på kysten og i Østgrønland. Sullissivik 
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enheden har tidligere testet Medianet Communicator til at understøtte videosupport, men kon-

kluderet at internetdækningen på nuværende tidspunkt ikke lever op til kravene.  

 

Sullissivik enheden undersøger muligheden for at lave små ”lette” videovejledninger, som 

ligges ud på sullissivik.gl. 

 

 

Servicemedarbejderlogin, forum og arbejdsgangsbeskrivelser 

Ambassadører og tovholdere ønsker et særskilt medarbejderlogin på sullissivik.gl, hvorunder 

der findes: 

 Arbejdsgangsbeskrivelser 

 Medarbejderforum 

 Diverse vejledninger 

Systemet er sat op, så der hurtigt kan laves arbejdsgangsbeskrivelser under de enkelte artikler. 

Som systemet er sat op i dag, forudsætter det imidlertid, at arbejdsgangene er ens på tværs af 

kommunerne, da systemet ikke kan håndtere kommunespecifikke arbejdsgange. 

 

For at udnytte dette potentiale vil det være nødvendigt med et særskilt medarbejderlogin, da 

borgeren ikke har brug for at se arbejdsgangene. I samme omgang vil det være fordelagtigt at 

lave et bedre medarbejderforum, hvor medarbejderne kan udveksle erfaringer og sparre med 

hinanden på tværs af kommunegrænserne og som vil erstatte det nuværende e-forum på kanu-

koka.gl. Et sådant forum vil med fordel også kunne rumme diverse vejledninger, så medarbejde-

ren har alt samlet under et tag.  

 

Sullissivik enheden undersøger muligheden for et særskilt medarbejderlogin samt et medar-

bejderforum herunder.  

 

Tovholdere skal samtidig udarbejde fælleskommunale arbejdsgangsbeskrivelser inden for de 

forskellige emner. 

 

 

Handicapvenlig 

Der er ønske om at gøre sullissivik.gl handicapvenlig. Hvordan dette skal gøres er ikke fastlagt.  

 

Sullissivik enheden undersøger de forskellige muligheder, for at gøre sullissivik.gl handicap-

venlig. 

 

 

Beregninger 

Der er ønske om at der tilføjes beregninger til de artikler, hvor det er relevant, som f.eks. før-

tidspension. Et eksempel på sådan en udregning findes i dag kun på Børnetilskudsområdet. I 

takt med at ”min side” udvikles vil det være oplagt at basere sådanne udregninger på borgerens 

faktuelle oplysninger, så beregningerne ikke laves på skøn, men det offentliges data om den 

enkelte borger. Dette forudsætter imidlertid at de forskellige fagsystemer kan udveksle data. 
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Fremtidens borgerservice 
Ud over input til selve sullissivik.gl har ambassadører og tovholdere også klare holdninger til 

udfordringerne for fremtidens borgerservice. Samtidig har de også gjort sig tanker om mulige 

løsninger herpå. 

 

Arbejdsgangsbeskrivelser 

Når en borger henvender sig til borgerservice, skal vedkommende gå derfra fuldstændigt afkla-

ret – lige meget om deres forespørgsel kan afsluttes i borgerservice eller om vedkommendes 

sag skal sagsbehandles.  Det kræver, at servicemedarbejderne helt nøjagtigt ved, hvordan for-

skellige sager skal behandles. Fundamentet herfor er klare arbejdsgangsbeskrivelser.  

 

Sullissivik.gl er sat op til at rumme arbejdsgangsbeskrivelser. Det vil sige, at der kan knyttes 

arbejdsgangsbeskrivelser til de enkelte artikler. Fordelen ved at lægge beskrivelserne her er, at 

både den information som borgeren skal have og den vejledning som servicemedarbejderen 

kan have brug for samles et sted. Denne løsning kræver dog, at arbejdsgangsbeskrivelserne er 

gældende på tværs af kommunerne, da systemet ikke kan håndtere kommunespecifikke ar-

bejdsgange. 

 

I Qaasuitsup Kommunia arbejder Arnarulunnguaq på entydige arbejdsgangsbeskrivelser for 

hele Qaasuitsup Kommunia. Arbejdsgangene er baseret på en organisatorisk analyse af sullissi-

vik i Qaasuitsup Kommunia. 

 

Tovholdere opfordres til at lave entydige arbejdsgangsbeskrivelser. Der opfordres ydermere 

til at følge Qaasuitsup Kommunias eksempel og sparre med Qaasuitsup Kommunia i arbejdet 

med at formulere entydige arbejdsgangsbeskrivelser. E-forummet kan anvendes som kom-

munikationsplatform. 

 

 

De organisatoriske rammer 

En forudsætning for entydige arbejdsgangsbeskrivelser er, at de organisatoriske rammer er på 

plads. Det vil sige, at der skal aftales klare snitflader imellem borgerservice og de andre kom-

munale forvaltninger. Derudover skal der sikres et godt samarbejde imellem forvaltningerne, 

så borgeren ikke føler sig misledt, når han eller hun går fra borgerservice og til en anden for-

valtning for yderligere sagsbehandling. 

 

Tovholdere bør diskutere de organisatoriske rammer med de respektive kommunale chef-

grupper og eventuelt nedsætte arbejdsgrupper til at udarbejde snitflader og samarbejdsafta-

ler imellem forvaltningerne.  

 

For at sikre ensartethed på tværs af kommunerne og derfor et fælles udgangspunkt for tvær-

kommunale arbejdsgangsbeskrivelser opfordres også her til sparring på tværs af kommuner-

ne. E-forummet kan anvendes som kommunikationsplatform. 

 

 

Kvitteringer 

Borgerne skal have at vide hvad der sker med deres henvendelse, hvornår de kan forvente et 

svar fra sagsbehandlere og hvem der tager sig af deres sag. Dette kan gøres ved at udlevere 
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kvitteringer til borgeren, når denne har henvendt sig til borgerservice med en forespørgsel. 

kvitteringen kan have en ordlyd a la: 

 

”Tak for din henvendelse angående XXX. Din ansøgning/forespørgsel/… er blevet sendt videre 

til XXX forvaltning. Du kan forvente et svar inden XX dage. Har du ikke modtaget et svar, kan du 

henvende dig til borgerservice.”  

 

Bekræftelsen skal afspejle sagsbehandlerloven, klargøre over for borgerne hvad det næste 

skridt i deres sag er og imødekomme unødvendige henvendelser fra borgerne. 

 

Tovholdere opfordres til at udarbejde kvitteringer samtidigt og i overensstemmelse med ar-

bejdsgangsbeskrivelserne. Kvitteringerne kan herefter knyttes til online blanketterne på sullis-

sivik.gl, så borgerne får en automatisk kvittering, når de har sendt f.eks. en ansøgning. 

 

 

Ambassadørrollen, standere og medbetjening 

Når sullissivik.gl bliver lanceret til borgerne, får servicemedarbejderne en ny rolle som ambas-

sadører for portalen over for borgerne. Det betyder, at servicemedarbejdere får til opgave at 

introducere borgerne til sullissivik.gl og vejlede dem i brugen heraf. Målet er, at borgerne på 

sigt skal kunne betjene sig selv enten via egen computer eller via standere i borgerservice.  

 

Sullissivik enheden har købt 8 standere, som bliver fordelt i kommunernes hovedbyer. Efter en 

testperiode må sullissivik enheden i samarbejde med tovholdere vurdere om, der skal købes 

flere standere. Standerne er tilkoblet printere samt internettet og låst til sullissivik.gl samt de 

websider, der linkes til herfra. Det er afgørende at standerne anvendes af borgerne. 

 

Det er alle servicemedarbejderes ansvar at sikre, at borgerne anvender standerne og lærer at 

betjene sig selv. Sullissivik enheden foreslår at der i hele åbningstiden står en medarbejder 

klar til at modtage borgere og hjælpe dem i gang med at anvende standeren (såfremt borge-

rens forespørgsel selvfølgelig kan besvares her). 

 

Alle ambassadører opfordres til at sparre med hinanden både internt i de enkelte kommuner, 

men også på tværs af kommunegrænserne. E-forummet kan anvendes som kommunikations-

platform. 

 

 

Servicemedarbejderkursus 

Servicemedarbejderkurset skal give borgerservicemedarbejderne nogle relevante redskaber til 

at løse aktuelle opgaver. Det betyder, at kurset skal opdateres, så kursisterne får redskaber til 

at løfte ambassadørrollen og deres medbetjeningsopgave 

 

For at gøre kurset så relevant som muligt opfordres alle ambassadører og tovholdere til at 

samle op på erfaringerne fra det virkelige livs medbetjening og formidle disse videre til sullis-

sivik enheden.  

 

På baggrund af tovholderes og ambassadørers input, vil sullissivik enheden opdatere ser-

vicemedarbejderkurset. 
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Forankringstiltag  

Alle servicemedarbejdere skal være superbrugere af sullissivik.gl. Dette er nødvendigt både for 

at kunne indfri projektets målsætninger for ensartet og kvalificeret borgerservice på tværs af 

byer, bygder og kommunegrænser, og for at servicemedarbejdere kan medbetjene borgerne.  

 

Alle servicemedarbejdere skal nøje sætte sig ind i sullissivik.gl. Under rundrejsen er der frem-

kommet forskellige initiativer til at sikre dette: 

 Anvend sullissivik.gl 20 gange om dagen 

 Mind hinanden om at anvende sullissivik.gl 

 Konkurrencer som, f.eks. en vandrepokal til den kommune, der anvender portalen 
mest per servicemedarbejder 

 Penge overføres til og låses til borgerservice efterhånden som sullissivik går i drift, så 
der fortsat kan arbejdes for forankring selvom sullissivik enheden går i drift 

 

Det er samtidigt vigtigt at tovholdere og ambassadører støtter op om forankringstiltag, på hver deres 

niveau. 

 

 

Udfordringer i forhold til sociale klienter 

Der er bred enighed blandt tovholdere og ambassadører om, at det er en udfordring at skulle 

betjene sociale klienter i borgerservice på grund af manglende diskretion. I Maniitsoq har man 

gjort sig gode erfaringer med at lave et adskilt kontor til sociale klienter, hvor de mere diskret 

kan fremlægge deres sag, så medarbejderen har god mulighed for at vurdere, om der skal be-

stilles sagsbehandlertid eller om sagen kan afklares med det samme. I Qaqortoq gør man sig 

lignende overvejelser. I Qaasuitsup overvejer man at lave en telefonlinje til sociale sagsbe-

handlere, som over telefonen kan vurdere om der er akut behov for hjælp.  

 

Tovholderne opfordres til at sparre med hinanden om forskellige løsninger på de udfordringer 

betjeningen af sociale klienter byder på. E-forummet kan anvendes som kommunikationsplat-

form. 

 

 

Det fremtidige samarbejde 
Tovholdere og ambassadører udtrykker generelt tilfredshed med samarbejdet med hinanden og 

med sullissivik enheden. Særligt er rundrejsen, som lægger til grund for denne rapport blevet 

fremhævet som udbytterig for alle parter. 

 

Rundrejse 

Alle parter er enige om at rundrejser til de forskellige og ansigt til ansigt kontakt er vigtig og en 

meget givende form for samarbejde.  

 

Sullissivik enheden vil i fremtiden prioritere rundrejser højt. Den store udfordring er imidlertid 

budgettet. 

 

 

Fejlmelding 
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Sullissivik.gl er servicemedarbejdernes redskab. Det er derfor også kun naturligt, at de vil være 

de første til at opdage eventuelle fejl på portalen. Det er samtidigt vigtigt, at fejl rettes hurtigst 

muligt. 

 

Servicemedarbejderne skal hurtigst muligt kontakte sullissivik enheden på sullissi-

vik@kanukoka.gl, hvis de støder på fejl. Hermed kan sullissivik enheden hurtigt få rettet op på 

fejlen. 

 

 

Sparring 

Som rapporten her også lægger vægt på er sparring både internt i kommunen og på tværs af 

kommunegrænserne nødvendig, hvis målene for fremtidens borgerservice skal indfris.  

 

Tovholdere, Ambassadører og Sullissivik enheden skal benytte de forskellige kommunika-

tionskanaler til sparring som alle er beskrevet i kanalstrategien (tilgængeligt på e-forum). Spe-

cielt bør e-forummet prioriteres højere til at kommunikere med hinanden. 

 

 

Konklusion 
Rundturen har været en succes. Sullissivik enheden har fået en masse gode idéer til, hvordan 

sullissivik.gl kan gøres endnu bedre. Samtidig har ambassadører og tovholdere haft mulighed 

for at mødes internt i kommunerne og i fællesskab drøfte udfordringer og løsninger til fremti-

dens borgerservice. Vi håber med denne rapport at danne udgangspunkt for det fremtidige 

arbejde med at etablere fremtidens borgerservice. Sullissivik enheden vil anvende den til at 

lokalisere indsatsområder på portalen og tovholdere og ambassadører opfordres til at anvende 

rapporten til lokalisere indsatsområder og metoder til at forankre sullissivik.gl i kommunerne 

og skabe de rette rammer for borgerservicen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sullissivik enheden 

Hans Christian Sværd 

Christine Lynge Hansen 

Bjarne Søholm Olsen 

Andreas Møller Jørgensen 



Arbejdsdokument  
For 

Ambassadører, Tovholdere og Sullissivik enheden 
 

 

 

Emne Ansvarlig Opgave 

Blanketter  Sullissivik enheden Undersøger muligheden for at gøre blanketdelen af højre spalte kommunesensitiv, så alle blanketter – fælles 

som kommunespecifikke – kan blive samlet her. 

Livscyklus Sullissivik enheden Undersøger muligheden for at opdele livscyklussen i 2 lag. 

Grønlandsk søgning Sullissivik enheden Undersøger muligheden for at standardisere * i endelsen af de grønlandske søgeord, så brugeren ikke selv skal 

indtaste * når han eller hun søger.  

 

Føjer et afsnit til vejledningen om, hvordan man søger på grønlandsk. 

Drop down menu Sullissivik enheden Undersøger muligheden for at illustrere flere lag i drop down menuen. 

Links Sullissivik enheden Tilføjer et afsnit i vejledningen om, hvordan links (både i og uden for artikler) ser ud. 

FAQ Sullissivik enheden Undersøger muligheden for at gøre FAQ mere tydelig. 

Retur til forside Sullissivik enheden Beskriver i vejledning, hvordan man kommer tilbage til forsiden. 

Søgeresultater Sullissivik enheden Undersøger muligheden for at opdele søgeresultaterne efter kategori. 

Engelske artikler Sullissivik enheden Får de relevante artikler oversat til engelsk og lægger dem efterfølgende under indgangen ”Info in English”, som 

således kommer til at rumme den oftest relevante information til engelsktalende brugere. De relevante artikler 

omhandler:  

 Flytteanmeldelse 

 Opholdstilladelse 

 Arbejdstilladelse 

 Cites 

 Pas 



 

 Udrejse 

Videovejledninger Sullissivik enheden Undersøger muligheden for at lave små ”lette” videovejledninger, som ligges ud på sullissivik.gl. 

Medarbejderlogin og 

medarbejderforum 

Sullissivik enheden Undersøger muligheden for et særskilt medarbejderlogin samt et medarbejderforum herunder.  

Handicapvenlig Sullissivik enheden Undersøger de forskellige muligheder, for at gøre sullissivik.gl handicapvenlig. 

Arbejdsgangsbeskrivelser Tovholdere Opfordres til at lave entydige arbejdsgangsbeskrivelser. Der opfordres ydermere til at følge Qaasuitsup Kommu-

nias eksempel og sparre med Qaasuitsup Kommunia i arbejdet med at formulere entydige arbejdsgangsbeskri-

velser. E-forummet kan anvendes som kommunikationsplatform. 

Organisatoriske rammer Tovholdere Opfordres til at diskutere de organisatoriske rammer med de respektive kommunale chefgrupper og eventuelt 

nedsætte arbejdsgrupper til at udarbejde snitflader og samarbejdsaftaler imellem forvaltningerne.  

 
For at sikre ensartethed på tværs af kommunerne og derfor et fælles udgangspunkt for tværkommunale ar-

bejdsgangsbeskrivelser opfordres til sparring på tværs af kommunerne. E-forummet kan anvendes som kom-

munikationsplatform. 

Kvitteringer Tovholdere Opfordres til at udarbejde kvitteringer samtidigt og i overensstemmelse med arbejdsgangsbeskrivelserne. Kvit-

teringerne kan herefter knyttes til online blanketterne på sullissivik.gl, så borgerne får en automatisk kvittering, 

når de har sendt f.eks. en ansøgning. 

Ambassadørrolle og med-

betjening 

Ambassadører Skal sikre, at borgerne anvender standerne og lærer at betjene sig selv. Sullissivik enheden foreslår, at der i hele 

åbningstiden står en medarbejder klar til at modtage borgere og hjælpe dem i gang med at anvende standeren 

(såfremt borgerens forespørgsel selvfølgelig kan besvares her). 

 
Opfordres til at sparre med hinanden både internt i de enkelte kommuner, men også på tværs af kommune-

grænserne. E-forummet kan anvendes som kommunikationsplatform. 

Servicemedarbejderkursus Ambassadører 

Tovholdere 

 

Opfordres til at samle op på erfaringerne fra det virkelige livs medbetjening og formidle disse videre til sullissivik 

enheden.  

 
 

Servicemedarbejderkursus Sullissivik enheden Opdaterer servicemedarbejderkurset. 



 

Forankring Servicemedarbejdere 

 

Skal nøje sætte sig ind i sullissivik.gl 

 Anvend sullissivik.gl 20 gange om dagen 

 Mind hinanden om at anvende sullissivik.gl 

 Konkurrencer som, f.eks. en vandrepokal til den kommune, der anvender portalen mest per service-
medarbejder 

 

 

Forankring Ambassadører 

Tovholdere 

Skal støtte op om forankringstiltag, på hver deres niveau. 

Sociale klienter Tovholdere Opfordres til at sparre med hinanden om forskellige løsninger på de udfordringer betjeningen af sociale klienter 

byder på. E-forummet kan anvendes som kommunikationsplatform. 

Rundrejse Sullissivik enheden Vil i fremtiden prioritere rundrejser højt. Den store udfordring er imidlertid budgettet. 

Fejlmelding Servicemedarbejdere Skal hurtigst muligt kontakte sullissivik enheden på sullissivik@kanukoka.gl, hvis de støder på fejl. Hermed kan 

sullissivik enheden hurtigt få rettet op på fejlen. 

Sparring Tovholdere 

Ambassadører  

Sullissivik enheden 

Skal benytte de forskellige kommunikationskanaler til sparring som alle er beskrevet i kanalstrategien (tilgænge-

ligt på e-forum). Specielt bør e-forummet prioriteres højere til at kommunikere med hinanden. 

 


