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Projekt Sullissivik har rod i Strukturreformen, som blev vedtaget i 2007. Grundlaget for Sullissivik blev ud-

dybet i IKT – Strategien, som Selvstyret og Kommunerne er initiativtagere til.  
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Leverancerne for 2011 kort fortalt 

 

 

Sullissivik.gl er en fællesoffentlig online borgerportal, som dels understøtter den lokale og per-

sonlige borgerbetjening og dels sikrer borgerne bedre adgang til viden og selvhjælp. Sullissivik 

enhedens arbejde i 2011 og 2012 kan groft opdeles under 3 overordnede overskrifter: Indsam-

ling af viden, Udvikling af portalen og Forankring. Siden januar 2011 og frem til marts 2012 er 

følgende blevet leveret under de 3 overskrifter: 

 

Vidensindsamling 

 Skriveworkshops inden for fagområderne: Bolig, Infrastruktur og Trafik, Løn og Perso-

nale, Politi, Kultur og Fritid, INI, Nukissiorfiit 

 Ekstra og nye artikler inden for fagområderne: Teknik og Miljø, Fiskeri, Fangst og Land-

brug, Kultur og Fritid, Råd og Nævn, Kirke, Råstoffer, Personregister, Social, Cites, 

Forskning 

 Kommunespecifikke artikler inden for fagområderne: Teknik og Miljø, Kultur og Fritid, 

Arbejdsmarked 

 Indgående samarbejdsaftaler med Departement for Sundhed, Departement for Fiskeri, 

Fangst og Landbrug, Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling 

Udvikling af portalen 

 Borgerportalen (lanceret 27. januar 2012) 

 Min Side (påbegyndt juli 2011, forventes lanceret august 2012) 

 3 selvbetjeningsløsninger med straksadvisering (identificering og udvikling påbegyndt 

juli 2011, forventes lanceret august 2012) 

 8 selvbetjeningsløsninger uden straksadvisering (påbegyndt juli 2011, forventes lance-

ret august 2012) 

 Fællesoffentligt NemID (Påbegyndt juni 2011, forventes lanceret august 2012) 

Forankring 

 Workshop med kommunikationsdirektører for kommuner og Selvstyre 

 Udpegning af ambassadører og tovholdere i kommunerne 

 Kanalstrategi samt drejebøger for ambassadører og tovholdere 

 Revideret servicemedarbejderkursus 

 Promoveringskampagner for sullissivik.gl: Plakater, husstandsomdelt pjece, live trans-

mittering af lanceringsevent på KNR, radiospots, annoncer i SULUK, Sermitsiaq og AG, 

webbanner på sermitisiaq.ag og skiltereklame på KNR  
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Årsrapport for projekt sullissivik 

 

 

Sullissivik.gl er en fællesoffentlig borgerportal. Portalen er blevet til på baggrund af den vision 

om bedre borgerservice, der først skitseredes i strukturreformen og senere i IKT-strategien: Alle 

borgere, uanset hvor man bor, skal have lettere adgang til samme højt kvalificerede betjening, 

én samlet adgang til det offentlige, bedre mulighed for sammenhængende betjening samt bedre 

adgang til viden, oplysning og selvbetjening via internettet. 

 

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

ger kan realiseres med leverancerne i 2011 og hvilke udfordringer projektet står overfor i 2012. 
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Strukturreform og IKT-strategi 

 

 

I 2007 vedtages strukturreformen. Heri formuleres en klar vision for fremtidens borgerservice. 

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

og medarbejdere i kommunerne og Selvstyret. 

 

 

Borgere Lettere adgang til betjening 

Samlet adgang til det offentlige 

Bedre mulighed for sammenhængende betjening 

Bedre adgang til viden, oplysning og selvbetjening 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 

 

 

Tråden fra strukturereformen tages op i IKT-strategien fra 2011, hvori der formuleres et ønske 

om, at borgerne skal opleve en effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende offentlig sek-

tor, der samarbejder på tværs af organisatoriske enheder. ”Forbedringer af borgerservicen prio-

riteres højt. Udover at levere flere muligheder for borgernes selvbetjening vil det øge gennem-

sigtigheden i samfundets forvaltning”. 
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Fra vision til realitet 

 

 

I 2007 vedtages strukturreformen: 18 kommuner sammenlægges til 4, borgerservicefunktionen 

for Selvstyreopgaver flyttes gradvist til kommunerne og borgerservicen i kommunerne samles 

under ét tag. 

 

Oktober 2008 nedsætter den Fælles Offentlige It Styregruppe (FOIS) Sullissivik enheden. Sul-

lissivik enheden har til opgave at udvikle én helhedsorienteret digital løsning, der dels under-

støtter den lokale og personlige borgerbetjening og dels sikrer borgerne bedre adgang til viden 

og selvhjælp. 

 

Løsningen får navnet sullissivik.gl. Herpå samles viden, vejledninger, procedurer, lovgivning, 

blanketter, selvbetjeningsmuligheder og kontaktoplysninger ét sted, som alle og enhver kan til-

gå via internettet. 

 

 

 

Sullissivik.gl består af 2 systemer: Sitecore (brugergrænseflade) og Moxie (database med vej-

ledninger, blanketter og skemaer). 

 

I Moxie 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 vejledninger 

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

pension. Samtidig rummer vidensbasen diverse blanketter og skemaer.  

 

Ud over at lægge brugergrænsefladen rummer Sitecore også kontaktoplysninger, gældende 

lovgivning og selvbetjeningsløsninger uden straksadvisering
1
. Sitecore udveksler desuden data 

med diverse fagsystemer inden for de offentlige myndigheder. Dette er nødvendigt for at kunne 

tilbyde selvbetjeningsløsninger med straksadvisering og for at kunne samle borgerens sager 

med det offentlige på Min Side
2
. 

                                                      
1
 Læs mere herom under afsnittet ”Selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl” side 12 

2
 Læs mere herom under afsnittet ”Min Side” side 13 
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Hvem, hvad og hvor 

 

 

 

FOIS er styregruppe for projekt Sullissivik. 

 

Sullissivik enheden har mandat til og som opgave at udvikle sullissivik.gl. 

 

Sullissivik styregruppen består af fagcheferne for borgerservice i kommunerne samt kommuni-

kationschefen i selvstyret. Gruppens opgave er at udpege og verificere relevante og presseren-

de fagområder, som skal beskrives på sullissivik.gl, og spare med Sullissivik enheden angåen-

de forankring af sullissivik.gl i kommunerne og i selvstyret 

 

Sullissivik enheden sidder administrativt hos KANUKOKA. 

 

 

 

 

 

 

  

FOIS (Det FællesOffentlige IT-Styregruppe) 

4 topledere, repræsenteret fra hver Kommune 

4 topledere fra udvalgte departementer, Selvstyret 

1 KANUKOKA 

1 IT-sekretariatet, Selvstyret 

 

Sullissivik enhed 

1 projektchef 

1 webkonsulent 

1 kommunikationskonsulent 

1 konsulent. 

Sullissivik styregruppe 

Sofia Geisler, Selvstyret, Tusagassiivik 

Kim Dahl, Kommune Kujalleq 

Annette Stounberg, Kommuneqarfik Sermersooq 

Sara Poulsen, Qeqqata Kommunia 

Betina H. Kristiansen, Qaasuitsup Kommunia 
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2011-2012 

 

 

 

 

Artiklerne på sullissivik.gl beskriver i et borgervenligt sprog regler og procedurer inden for de 

fagområder, der har relevans for Grønlands borgere som borgere. Målet hermed er, at borgerne 

enten selv eller med servicemedarbejdernes hjælp bliver i stand til at udføre ”forretninger” med 

det offentlige uden at skulle i kontakt med diverse offentlige myndigheder.  

 

Status på vidensindsamling 

Sullissivik.gl rummer i dag 1116 artikler på dansk og grønlandsk. Artiklerne giver svar på de 

hyppigste henvendelser inden for 23 forskellige fagområder. På sigt vil der blive dækket flere 

fagområder og de der allerede er berørte vil blive uddybet. 

2011 

2012 

Juni 

Projekt NemID initieres i samarbejde med IT-Sekretariatet 

Juli 

Projekt Min Side initieres i samarbejde med 1508 

Selvbetjeningsløsninger identificeres og udvikling 

påbegyndes 

Okt. 

Sullissivik.gl v.2 åbnes for borgerserviceenheder 

Jan. 
Sullissivik.gl v.2 lanceres til borgere 

Nov. 

Rundrejse i kommunerne 

Marts  
Skriveworkshop – Løn og Personale 

Skriveworkshop - Politi 

Maj 

Skriveworkshop – Kultur og Fritid 

Skriveworkshop – INI 

Forankringsworkshop med kommunikationsdirektører 

Jan. 

Skriveworkshop – Bolig, Infrastruktur og Trafik 

Aug. 

Skriveworkshop - Nukissiorfiit  

Sep. 

Forankringsworkshop med tovholder og ambassadører 

Dec. 

Samarbejdsaftale udarbejdes 

Artikler flyttes fra nanoq.gl til sullissivik.gl 

Marts 
Servicemedarbejderkursus revideres 

Juni 
Ny serviceaftale godkendt af FOIS 
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Indsamlingsprocedurer 

Artiklerne udarbejdes i samarbejde imellem Sullissivik enheden, departementer, styrelser samt 

kommunale forvaltninger. Der er udarbejdet 3 procedurer for vidensindsamling: 

1. Skriveworkshop 

2. Løbende bestillinger 

3. Kommunespecifik information 

 

Skriveworkshop 

Til en skriveworkshop mødes Sullissivik enheden med fageksperter fra Selvstyrets departement 

eller styrelse eller Kommunernes forvaltning for et fagområde i 3 dage. Til workshoppen struktu-

reres fagområdet, ud fra hvilke henvendelser fageksperterne modtager fra borgerne. På den 

måde sikres det, at de emner, som borgerne oftest spørger om inden for et givent fagområde, 

beskrives på sullissivik.gl. 

 

Det er en længerevarende om end nødvendig proces at udarbejde artikler via skriveworkshops: 

Forberedelse og skriveworkshop   2 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  10 uger 

 

Størstedelen af artiklerne på sullissivik.gl er udarbejdet til skriveworkshops. Fra 2009 til 2012 er 

der afholdt 17 skriveworkshops med forskellige fagområder. Heraf er der afholdt 6 workshops i 

2011.  

 

Skriveworkshops – fagområder i 2011 

Nukissiorfiit  Bolig, Infrastruktur og Trafik  

Løn og Personale Politi  

Kultur og Fritid  INI  

 

Løbende bestillinger 

Fordelen ved at afholde skriveworkshops er, at der bliver lavet mange artikler på samme tid, 

hvormed man sikrer, at et fagområde afdækkes i rimelig grad. Efterhånden som fagområderne 

afdækkes, vil der blive mindre behov for at afholde nye skriveworkshops. I stedet vil Sullissivik 

enheden følge op på de enkelte fagområder og dække eventuelle huller ved løbende at bestille 

artikler fra de respektive departementer, styrelser og forvaltninger. Sullissivik enheden kan 

overvåge hvilke emner borgerne søger om på sullissivik.gl og kan således finde de huller, der 

skal udfyldes under de enkelte fagområder. 
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Sullissivik enheden har desuden i samarbejde med Tusagassiivik, departementer og styrelser 

flyttet borgerrelevante artikler fra nanoq.gl til sullissivik.gl. 

 

Fra december 2011 til januar 2012 er en del huller blevet lukket, nye fagområder tilføjet og en 

del områder opdateret/revideret. 

 

Løbende bestillinger – fagområder 

SKAT Kultur og uddannelse 

Teknik og Miljø Fiskeri, Fangst og Landbrug 

Kultur og Fritid Råd og Nævn 

Kirke Råstoffer 

Personregister Social 

Cites Forskning 

 

 

Kommunespecifik information 

Foruden fælles indhold, skal sullissivik.gl rumme kommunespecifik information, da der kan være 

forskellige regler og takster kommunerne imellem. Derfor er Sullissivik enheden ved at indsamle 

kommunespecifikke informationer. Dette gøres ved at Sullissivik enheden bestiller det kommu-

nespecifikke indhold via en fast skabelon, som medarbejderen i den respektive kommunale fag-

forvaltningen skal udfylde. 
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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 eller hvis kommunerne ikke har fået udar-

bejdet kommunale vedtægter. I 2011 har Sullissivik enheden indsamlet kommunespecifikt ind-

hold inden for følgende fagområder: 

 

Kommunespecifik information - fagområder 

                  Kommune 

Fagområde 

Kommune 

Kujalleq 

Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Qeqqata 

Kommunia 

Qaasuitsup 

Kommunia 

Teknik og Miljø X X   

Kultur og Fritid X X X X 

Arbejdsmarked X   X 

X betyder, at der er indsamlet kommunespecifik information vedrørende fagområdet i den pågældende kommune. 

Fællesindhold som er gæl-

dende for alle kommunerne 

ligger i den bestilling som 

bliver sendt til medarbejde-

ren, så han/hun kan tage 

udgangspunkt i hvad der 

står på artiklen. 

 

Kommunerne har så også 

mulighed for at kommente-

re 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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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.  

 

For at sikre at indholdet er gældende og opdateret fremover, er det desuden vigtigt, at de de-

partementer, styrelser og kommunale forvaltninger, som har leveret indhold til sullissivik.gl, også 

leverer og vedligeholder alle ændringer i form af lovændringer, takstændringer, procedureæn-

dringer eller andre ændringer, der har indflydelse på indholdet på sullissivik.gl. For at sikre at 

opdateringerne bliver fulgt op, er Sullissivik enheden ved at lave samarbejdsaftaler med de in-

volverede myndigheder. 

 

Indgåede samarbejdsaftaler – fagområder 

Departement for Sundhed 

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug 

Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling 

 

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

shopdeltagerne – løbende tjekker sullissivik.gl inden for deres respektive fagområder. Kun ved 

et fortsat tæt samarbejde med kommunerne og Selvstyret kan risikoen for fejlinformationer på 

sullissivik.gl minimeres. 

 

 

Maj 2011 afholdtes en workshop med kommunikationsdirektørerne fra kommunerne og selvsty-

ret. Fokus på workshoppen var forankring af sullissivik.gl i kommunerne og konklusionen, at der 

er behov for en stærkere stemme og en mere organiseret forankringsindsats i kommunerne. På 

baggrund af konklusionen blev der herefter udpeget Sullissivik tovholdere (cheferne for borger-

serviceforvaltningerne) og Sullissivik ambassadører (de servicemedarbejdere, der brænder for 

sullissivik.gl) i hver kommune. 

 

September 2011 afholdtes en workshop med tovholderne og ambassadørerne. På workshop-

pen blev der: 

 Udarbejdet en kanalstrategi for kommunikationen imellem Sullissivik enheden, tovhol-

dere, ambassadører, andre servicemedarbejdere samt den kommunale organisation 

 Udarbejdet drejebøger til tovholdere og ambassadører. Drejebøgerne er et konkret 

arbejdsredskab, de hver især kan benytte til at løfte deres opgaver som tovholdere og 

ambassadører 

 Identificeret forankringsudfordringer 
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Minimum hvert kvartal holder Sullissivik enheden telefonmøde med tovholderne. På møderne 

 drøftes nye tiltag og ønsker fra Kommunerne til sullissivik.gl 

 drøftes forankringstiltag i Kommunerne 

 orienterer kommunerne hinanden om nye initiativer på borgerserviceområdet  

 

 

 

 

27. januar 2012 blev sullissivik.gl lanceret som en borgerportal. Borgerportalen bruges både af 

servicemedarbejdere til at understøtte deres borgerbetjeningsopgaver og af borgere til at betje-

ne sig selv. 

 

For at understrege at sullissivik.gl er en national portal blev lanceringen af sullissivik.gl transmit-

teret live på KNR 27. januar, så alle interessenter og borgere kunne følge med. Lanceringen 

blev derudover genudsendt 15., 18. og 20. februar med danske undertekster for at nå flest mu-

lige borgere. 

 

I forbindelse med lanceringen lavede Qaasuitsup Kommunia og Qeqqata Kommunia egne ar-

rangementer for at gøre opmærksom på sullissivik.gl og promovere denne over for borgerne. 

Her viste servicemedarbejderne sullissivik.gl og der var kaffemik for borgerne. Samtidigt blev 

Kommune Kujalleq´s nye hjemmeside lanceret. 
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Herudover har Sullissivik enheden udarbejdet forskellige oplysningskampagner, der informerer 

borgerne og servicemedarbejderne om sullissivik.gl og mulighederne herpå. Kampagnerne er 

bl.a.: 

 Husomdelt pjece, der kort introducerer til sullissivik.gl – omdelt ultimo marts 

 Radiospots på KNR – kører i 2 måneder 

 TV skiltereklame på KNR – kører i 20 dage 

 Plakater - fordelt til samtlige Kommuner – byer/bygder (yderligere ønskes det at plaka-

terne sættes op på samtlige Mittarfeqarfiit ventesaler i kysten, heliport, lufthavne  bib-

lioteker m.fl.)  

 Annoncer i Sermitsiaq, AG og Suluk – Første annoncer er trykt 

 Webbanner på www.sermitsiaq.ag – Er online 

 

Ovenstående tiltag har til hensigt at oplyse borgerne om sullissivik.gl. Dette er vigtige første 

skridt imod en forankring af sullissivik.gl blandt borgeren. 

 

 

For at en egentlig forankring blandt borgerne kan finde sted, skal oplysningskampagnerne føl-

ges op i borgernes nærmiljø, hvilket borgerserviceenhederne har ansvar for. Det betyder helt 

konkret, at servicemedarbejderne skal vejlede borgerne til selvbetjening via medbetjening. Si-

den 2009 har Handelsskolen i Nuuk afholdt servicemedarbejderkurser for kommunale borger-

servicemedarbejdere. Dette kursus har Sullissivik enheden i samarbejde med handelsskolen 

samt lederne for borgerserviceforvaltningerne revideret, så det for fremtiden får fokus på: 

 Sullissivik.gl som et redskab i borgerbetjeningen 

 Medbetjening  

 Ambassadørrollen 

 

Det reviderede kursus blev første gang afholdt i Nuuk fra 14. til 16. maj 2012. Ved samme lejlig-

hed blev kurset finpudset. Servicemedarbejderkurset tilbydes årligt (så længe der er behov for 

det) med AMA - støttemidler. 

 

 

Ved at tilbyde forskellige selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl, får borgeren yderligere mulig-

hed for at interagere med de offentlige myndigheder online. Der skelnes mellem 2 typer af selv-

betjeningsløsninger: 

 Selvbetjeningsløsninger uden straksadvisering 

 Selvbetjeningsløsninger med straksadvisering 

 

http://www.sermitsiaq.ag/
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Straksadvisering betyder, at borgeren får svar med det samme, når han eller hun har anvendt 

en selvbetjeningsløsning. For at kunne tilbyde straksadvisering kræves det, at selvbetjenings-

løsningen kan tale sammen med den relevante myndigheds fagsystem. Det vil sige, at: 

 Parametrene for afslået eller godkendt ansøgning skal være relativt simple (alle krav til 

fritidsjagtbevisansøgeren kan f.eks. krydstjekkes med cpr. registeret) 

 Selvbetjeningsløsningerne er forbundet med udviklingsomkostninger, som primært af-

holdes af den udbydende myndighed 

 

I juli igangsattes arbejdet med at identificere og udvikle de 3 første selvbetjeningsløsninger med 

straksadvisering. Da der er flere udgifter forbundet med udviklingen af disse selvbetjeningsløs-

ninger, er det vigtigt, at løsningerne bruges af mange og at de letter den administrative byrde. 

Udviklingen forestås af de oprindelige udbydere, deres respektive udviklere i samarbejde med 

Sullissivik enheden. Til august, forventes følgende selvbetjeningsløsninger med straksadvise-

ring lanceret: 

1. Selvangivelse (AKA) 

2. Ansøgning om bopælsattest (Kommunerne) 

3. Fornyelse og ansøgning om fritidsjagtbevis samt rapportering af fangst (APNN) 

 

Selvbetjeningsløsninger uden straksadvisering er simplere at udvikle og kan varetages af sullis-

sivik enheden (i samarbejde med de myndigheder, der efterfølgende skal håndtere blanketter-

ne). Disse er online blanketter, som borgeren kan udfylde, ”underskrive” og sende til den rele-

vante myndighed direkte fra sullissivik.gl. Herefter skal en sagsbehandler tage stilling til fore-

spørgslen. Til august forventes følgende selvbetjeningsløsninger uden straksadvisering lance-

ret: 

1. Flytteanmeldelse 

2. Boligsikring 

3. Alderspension 

4. Dag- og Natrenovation 

5. Klage til det Sociale Ankenævn 

6. Klage til Boligklagenævnet 

7. Studielån 

8. Byggetilladelse 

 

 

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

igennem borgeren kan tilgå nogle af de personlige data, som de forskellige offentlige myndig-

heder 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 samles selvbetje-

ningsløsningerne med straksadvisering på Min Side. 
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Juni 2011 startede Sullissivik enheden i samarbejde med 1508 udviklingen af Min Side. 

Min Side forventes lanceret i august 2012. 

 

 

Borgeren kan kun tilgå Min Side og benytte sig af selvbetjeningsløsningerne, såfremt han eller 

hun kan identificere sig selv online. Det kræver digital signatur i den ene eller anden form. IT-

Sekretariatet har på foranledning af Sullissivik enheden i samarbejde med Grønlandsrepræsen-

tationen, Digitaliseringsstyrelsen og Dan-ID undersøgt mulighederne for at indføre digital signa-

tur i form af NemID i Grønland. 

 

Projektet igangsattes juni 2011. 

De nødvendige aftaler imellem Grønlandskrepræsentationen og Digitaliseringsstyrelsen blev 

underskrevet i foråret 2012. 

Sullissivik enheden forventer at promovere NemID via sullissivik.gl fra og med august 2012, når 

de forskellige selvbetjeningsløsninger samt Min Side lanceres. 

 

 

I 2009 indgik Sullissivik enheden en 3-årig serviceaftale med KMD gældende fra 2010 til 2013. 

Aftalen gælder for den samlede løsning og omfatter vedligeholdelse, service og support på pro-

dukterne: Moxie (vidensbasen) og Sitecore (brugergrænseflade). Inden udgangen af 2012 ud-

løber serviceaftalen (SLA – Service Level Agreement).  

 

I den forbindelse har Sullissivik enheden undersøgt muligheden for andre leverandører for at 

effektivisere og minimere driftsudgifterne. Primo juni 2012 godkendte FOIS (fællesoffentlige IT-

styregruppen) et tilbud fra Spitze og 1508 på en ny SLA med en besparelse på 1 mio. kr. årligt 

for den samme SLA ydelse som KMD leverede i 2010 til 2013. SLA aftalen med Spitze og 1508 

vil træde i kraft i 2013 og være gældende i 36 måneder – dvs. indtil 2016. 
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Forankring 

 

 

For at måle i hvor høj grad sullissivik.gl er forankret i kommunerne og hos borgerne laver Sullis-

sivik enheden løbende brugerundersøgelser. 

 

 

 

Af ovenstående statistik kan drages to konklusioner: 

1. 27. januar lanceredes sullissivik.gl til borgerne. Taget den øgede trafik i februar i be-

tragtning kan vi konkludere, at portalen er nået ud til borgerne. Vi må imidlertid gå ud 

fra, at den øgede trafik i februar til dels skyldes nyhedsværdien. Den øgede trafik af-

spejler med andre ord sandsynligvis ikke antallet af loyale brugere. Den øgede trafik til 

trods er der altså fortsat brug for forankring af portalen i blandt borgerne 

2. Inden sullissivik.gl blev lanceret til borgerne den 27. januar var portalen kun tilgænge-

lig for servicemedarbejderne og besøgstallet lå på cirka 500 unikke besøgende om må-

neden. En målsætning for projekt sullissivik er, at sullissivik.gl skal være borgerser-

vicemedarbejdernes daglige redskab. Servicemedarbejderne har i alt 137 computer til 

rådighed til at betjene borgerne via. Antager man, at alle servicemedarbejdere arbej-

der alle hverdage, bør servicemedarbejderne alene udgøre 2.877 unikke brugere per 

måned. Der er altså fortsat behov for forankring af sullissivik.gl i kommunerne 
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Udfordringer i nærmeste fremtid 

 

 

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

nå disse samt anbefalinger til at imødekomme udfordringerne. 

 

 

Sullissivik.gl kan kun understøtte visionen om fremtidens borgerservice i det omfang portalen 

anvendes af borgerservicemedarbejdere og borgere. Der skal derfor fortsat investeres i foran-

kring hos både kommunerne og hos borgerne. 

 

Med hensyn til kommunerne, vil Sullissivik enheden fortsat køre et tæt parløb med tovholdere 

og ambassadører, for hermed at sikre ejerskab på lokalt plan. Sullissivik enheden er imidlertid 

ikke bemyndiget til at forankre sullissivik.gl i kommunerne. Sullissivik enheden kan derimod støt-

te forankringen som sparringspartner og vil opfordre kommunerne til at prioritere borgerservice 

samt sullissivik.gl. 

 

Med hensyn til forankringen hos borgerne står Sullissivik enheden for den overordnede promo-

vering af portalen samt mulighederne herpå. Det vil sige, at Sullissivik enheden afholder udgif-

terne til diverse informationsmaterialer rettet imod borgerne. I forbindelse med udrulningen af 

NemID samt lanceringen af Min Side og selvbetjeningsløsningerne på sullissivik.gl er følgende 

informationsmateriale under udarbejdning: 

 Husstandsomdelt pjece vedrørende Min Side, Selvbetjeningsløsningerne samt NemID 

 Videospot vedrørende selvbetjening på sullissivik.gl 

 Avis annoncer vedrørende Min Side og selvbetjeningsløsningerne 

 

Men som også beskrevet tidligere, er det nødvendigt at disse tiltag følges op i borgernes nær-

miljø af borgerservicemedarbejderne.  

 

 

Vidensbasen rummer i dag 1116 artikler. Der ligger dog fortsat et betydeligt arbejde fremover 

med at indsamle og vedligeholde artikler. Sullissivik enheden skal således: 

 Løbende revidere alle publicerede artikler i samarbejde med de ansvarlige ressortom-

råder 

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

I 2012 planlægger Sullissivik enheden således at producere artikler inden for: 

o Ældreområdet 

o Kommunale Hunde og kattevedtægter 
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o Alkohol- og lejlighedsbevilling 

o Næringsbrev 

o Rigsombuddet 

 Indsamle kommunespecifik information 

 

 

Fra og med april 2012 bliver det muligt for enhver offentlig myndighed at søge Grønlands Re-

præsentationen om et NemID serviceudbydercertifikat. Certifikatet er nødvendigt for at kunne 

udvikle selvbetjeningsløsninger med fællesoffentligt NemID login. Sullissivik enheden anbefaler 

imidlertid, at samtlige borgerrettede selvbetjeningsløsninger udvikles i fællesoffentligt regi og 

integreres i sullissivik.gl. Fordelene herved er at: 

 Borgeren kan overskue udbuddet af offentlige selvbetjeningsløsninger 

 Der sikres ensartet brugerflade på tværs af de offentlige selvbetjeningsløsninger 

 Borgerene får én indgang til det offentlige 

 Sullissivik enheden oppebære som knudepunkt for offentlige selvbetjeningsløsninger 

god erfaring i udviklingsprocessen heraf, som der kan trækkes på ved udvikling af nye 

løsninger 

 Det er økonomiske fordelagtigt for de offentlige myndigheder, fordi Sullissivik enheden 

afholder omkostningerne til design om integration 

 

 

For at få det optimale ud af Min Side samt fremtidige selvbetjeningsløsninger med straksadvise-

ring skal IT infrastrukturen blandt de offentlige myndigheder ensrettes. Dette er nødvendigt, når 

Min Side skal indhente information fra de forskellige systemer og præsentere borgerens samle-

de sager på ”Min side” og når borgeren via diverse selvbetjeningsløsninger med straksadvise-

ring skal interagere direkte med de offentlige myndigheder.  

 

Det kræver samarbejde på tværs af alle offentlige myndigheder at ensrette IT infrastrukturen. IT 

– sekretariatet er ansvarlige for koordineringen af arbejdet, som er omfattet af IT strategien. 

 

 

I 2013 går sullissivik.gl i drift. Det betyder, at Sullissivik enheden skal omorganiseres til en 

driftsorganisation. I forbindelse hermed udfærdiger Sullissivik enheden et oplæg til en fremtidig 

driftsorganisation. Oplægget beskriver arbejdsopgaver, ansvarsområder, normering samt bud-

get for den fremtidige driftsorganisation. Afslutningsrapporten herom vil blive fremlagt ultimo 

2012 med anbefalinger om hvordan drift organisationen skal udformes. 
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2011 vs. 2012 

 

 

I 2011 har Sullissivik enheden fokuseret på opgaver inden for 3 overordnede områder: Videns-

indsamling, Udvikling og Forankring. Disse vil gå igen i 2012 om end deres indhold vil ændre 

karakter.  

 

Vidensindsamling 

I 2011 var dette område kendetegnet ved at der skulle indsamles ny viden igennem skrivework-

shops og løbende bestilling. I 2012 forventes det at der i større grad vil blive fokus på at vedli-

geholde den allerede indsamlede viden. Der vil dog også blive indsamlet ny viden, særligt fra 

kommunerne. 

 

Udvikling 

I 2011 var selve borgerportalen, Min Side samt de første selvbetjeningsløsninger omdrejnings-

punkt for udviklingsaktiviteterne i projektet. Borgerportalen blev lanceret under navnet sullissi-

vik.gl den 27. januar 2012. Min Side samt de første selvbetjeningsløsninger forventes lanceret 

sommer 2012. Herefter vil udviklingsaktiviteterne dreje sig om fremtidige selvbetjeningsløsnin-

ger og yderligere udvikling af Min Side. 

 

Forankring 

I 2011 lå forankringsopgaven i kommunerne. Dette er stadig en anseelig udfordring i 2012, som 

med lanceringen af borgerportalen er blevet suppleret med forankringsopgaven i den brede be-

folkning. Følgelig vil forankringsaktiviteterne blive ændret i 2012. 


