
 

 

 

Det er kommet sullissivik enheden for øre, at service-

medarbejdere i de kommunale borgerservicecentre og 

bygdekontorer savner information vedrørende sullissi-

vik.gl. Det vil vi selvfølgelig gerne rode bod på. Vi har 

taget opfordringen til os og vil derfor gerne byde vel-

kommen til sullissivik.gl nyhedsbrevet. 

 

Nyhedsbrevet er til dig der arbejder med borgerservice i 

Grønland. Med brevet ønsker vi at, fortælle dig om nye 

tiltag på sullissivik.gl, viderebringe de gode historier fra 

de kommunale borgerserviceenheder, holde dig up to 

date på den digitale borgerservicefront, og gøre dig 

opmærksom på kommende begivenheder. 

 

Med nyhedsbrevet ønsker vi også at involvere dig. Har 

du en spændende nyhed, som du synes dine kollegaer 

skal høre, vil vi derfor gerne opfordre dig til at sende 

nyheden til sullissivik@kanukoka.gl. 

 

Nyhedsbrevet udkommer én gang i kvartalet. 

 

Med disse ord, vil vi gerne byde velkommen til den 

første udgave af Sullissivik.gl nyhedsbrev. 

 

Med venlig hilsen 

Sullissivik enheden 

 

 

 

 



 

  

Status 

Den online borgerportal sullissivik.gl indeholder i dag 

1124 artikler samt relevante blanketter, den gældende 

lovgivning og de nødvendige kontaktoplysninger fra 

diverse offentlige institutioner: kommuner, Selvstyre, 

rigsombuddet, politiet med flere. De senest tilføjede 

artikler omhandler Løn og Personale, Adoption, Ægte-

fælle- og Børnebidrag. 

 

Besøgsstatistik 

Via sullissivik.gl kan du vejlede borgeren inden for en 

bred vifte af områder. Samtidig kan den digitalt selv-

hjulpne borger hjælpe sig selv.  

 

Men sullissivik.gl anvendes slet ikke nok. Besøgstallet 

er siden marts faldet med cirka 1.000 brugere. Denne 

tendens ser vi helst vendt med det samme.  

 

 

 

 

 

 

 

Markedsføring 

Hvis vi skal høste fordelene ved digital borgerservice, 

så skal brugen af sullissivik.gl forøges. Derfor undersø-

ger sullissivik enheden nu potentielle markedsføringstil-

tag. Det er dog vigtigt at pointere at sullissivik enheden 

ikke vil sætte markedsfæringskampagner i gang før 

NemID, Min side samt de første selvbetjeningsløsninger 

er lanceret på sullissivik.gl. 

 

Samtidig appellerer vi til dig og dine kollegaer om at 

tage udfordringen op i jeres borgerservicecenter eller 

bygdekontor. Hvordan kan I introducere borgerne for 

sullissivik.gl og hvordan kan I gøre borgerne digitalt 

selvhjulpne? 

 

Forsinkelser 

I foråret 2012 skulle NemID have været indført i Grøn-

land. Samtidig skulle funktionen Min side samt de første 

online selvbetjeningsløsninger have været lanceret på 

sullissivik.gl. Med disse 3 funktioner ville borgeren kun-

ne bestille en bopælsattest, indberette fangst og ansø-

ge om et fritidsjagtbevis direkte fra borgerportalen. 

 

Desværre er alle 3 udviklinger forsinket. Det betyder, at 

borgerne må vente lidt endnu, før de kan høste flere 

gevinster ved digital selvbetjening. 
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I Qaasuitsup Kommunia arbejdes der intenst på at 

implementer de nødvendige strukturændringer for en 

bedre arbejdsgang på tværs af forvaltninger og en 

bedre harmonisering internt i borgerserviceenhederne. 

 

Også i Qeqqata Kommunia arbejdes der for at ensrette 

arbejdsgangene. Linda Fleischer skal således besøge 

de kommunale forvaltninger for at indsamle viden om 

deres sagsgange. Denne viden skal senere bruges til at 

lave en bedre og mere smidig arbejdsfordelingen imel-

lem borgerserviceenhederne og de øvrige forvaltninger. 

 

 

 

 

 

I Kommuneqarfik Sermersooq har der været afholdt 

engelskkurser for borgerservicemedarbejderne, så de 

er bedre rustede til at betjene engelsksprogede borge-

re. 

 

I Kommune Kujalleq er der blevet ansat en ny Borger-

serviceleder i Narsaq, som blandt andet har til opgave 

at ensrette arbejdsgangene på tværs af borgerservice-

enhederne i kommunerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi står ikke alene med udfordringen at få borgere med 

på digitaliseringsvognen.  Tværtimod. Kommunernes 

Landsforening i Danmark (KL) skriver blandt andet:  

 

”En alt for lille del af borgerne betjener sig selv på net-

tet. Undersøgelser viser, at helt ned til kun 2% af  bor-

gernes samlede henvendelser til kommunerne sker 

gennem digital selvbetjening” (KL 2012) 

 

 

 

 

 

For at øge brugen af digitale muligheder har man i 

Danmark igangsat 8 projekter heriblandt obligatorisk 

digital service ved lov og digitale medarbejderkompe-

tencer. 

 

Vi står over for samme udfordringer og kan lære af 

hinanden. Dog skal vi hele tiden holde os forskellene for 

øje. Er den grønlandske befolkning klar til at online 

selvbetjening gøres obligatorisk ved lov? Har alle over-

hovedet adgang til internettet? Næppe. 

 

Derimod vil det måske give god mening at vurdere og 

forbedre servicemedarbejdernes digitale kompetencer, 

så de kan hjælpe borgerne i gang med at betjene sig 

selv via internettet. 

 

Og i England er man ved at udvikle en ny borgerportal 

med fokus på brugervenlighed og søgefunktioner. Mens 

portalen er under udvikling, har borgerne mulighed for 

at give deres meninger til kende. Hermed sikrer udvik-

lerne sig, at portalen designes med de fremtidige bruge-

re for øje. 



 

  

21. – 23. august afholdes servicemedarbejderkursus for 

medarbejdere i Qeqqata Kommunia. Kontakt Sara 

Poulsen for tilmelding. 

 

28. – 30. august afholdes servicemedarbejderkursus for 

medarbejdere i Qaasuitsup Kommunia. Kontakt Betina 

Hansen Kristiansen for tilmelding. 

 

25. – 27. september afholdes servicemedarbejder kur-

sus for medarbejdere i Kommune Kujalleq. Kontakt Kim 

Dahl for tilmelding. 

 

Du kan læse mere om servicemedarbejderkurset på 

handelsskolens hjemmeside: www.ninuuk.gl.

 


