
 

 

 

Borgerservice bliver digital. 5. oktober introduceres 

NemID i det offentlige Grønland og samtidig lanceres 

Min Side samt online selvbetjeningsmulighederne på 

sullissivik.gl. Hermed tager borgerservicen sine første 

skridt imod digital borgerbetjening. Der er ingen tvivl om 

at tendensen går imod mere og mere digitalisering. 

Ligeledes er bevægegrunden klar: Borgerbetjening skal 

tilrettelægges borgernes præmisser og det offentlige 

skal spare penge på unødig sagsbehandling og ineffek-

tiv kommunikation. Nærværende nummer af Sullissi-

vik.gl nyhedsbrevet, omhandler følgelig digital selvbe-

tjening.  

 

Som altid vil vi også gerne opfordre dig til at dele 

spændende nyheder med dine kollegaer via nyheds-

brevet. Send din historie til sullissivik@kanukoka.gl, så 

kan vi fortælle den til samtlige servicemedarbejdere i 

Grønland. 

 

Med disse ord, vil vi gerne byde velkommen til denne 

udgave af Sullissivik.gl nyhedsbrev. 

 

Med venlig hilsen 

Sullissivik enheden 

 

 

 

 



 

  

Sullissivik.gl kan kun understøtte borgerbetjeningen i 

det omfang potalen anvendes. 

 

 

 

 

 

I august har der været knap 5000 unikke brugere på 

sullissivik.gl. Det er en klar forbedring og tyder på, at 

borgerne så småt er ved at lære sullissivik.gl at kende.  

 

Du og dine kollegaer skal dog fortsat introducere bor-

gerne til sullissivik.gl, hvilket kun bliver så meget desto 

mere interessant og givtigt, når borgeren får mulighed 

for online selvbetjening.

Borgerne kan fra og med 5. oktober 2012 betjene sig 

selv på sullissivik.gl. De kan blandt andet registrere 

fangst, søge om fritidsjagtbevis, melde flytning og søge 

om boligsikring. Der er stor forskel på selvbetjenings-

mulighederne. F.eks. kan man indberette sin fangst 

direkte fra sullissivik.gl. Andre selvbetjeningsløsninger 

sender en krypteret mail til kommunen, du skal håndte-

re som normalt. F.eks. skal du fortsat indtaste adres-

seændringer i cpr. registret, når kommunen modtager 

en online flytteanmeldelse per mail. 

 

Muligheden for online selvbetjening medfører ændrin-

ger i dit daglige arbejde. For ud over at betjene borger-

ne som vanligt skal du nu også introducerer borgerne til 

selvbetjening via medbetjening. 

 

 

 

 

 

NemID 

For at kunne benytte sig af selvbetjeningsmulighederne 

skal borgeren identificere sig selv online. Det gør man 

ved at logge ind på Min Side med et NemID.  

 

På sullissivik.gl kan man læse meget mere herom og på 

nemid.nu kan man bestille et NemID online. Herudover 

skal borgerne kunne bestille NemID og få afklaret even-

tuelle spørgsmål hos borgerservice.  Det betyder, at du 

og dine kollegaer skal være ordenligt klædt på.
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11. september afholdtes RA-medarbejderkursus i Kan-

gerlussuaq. På kurset blev en håndfuld servicemedar-

bejdere uddannet i håndtering af NemID. 

 

Fra Kommuneqarfik Sermersooq deltog 4 kursister fra 

Nuuk og Paamiut. Efter kurset er en deltager rejst til 

Tasiilaq for at oplære nye RA-medarbejdere på østky-

sten. 

 

Fra Kommune Kujalleq deltog 2 kursister. NemID kan i 

første omgang kun udleveres i Qaqortoq, Narsaq og 

Nanortalik. Når håndteringen af NemID fungerer til-

fredsstillende i de 3 byer tages stilling til, hvordan hånd-

tering af NemID skal foregå i bygderne. 

 

Har du spørgsmål angående organiseringen og udrul-

ningen i din kommune, skal du henvende dig til din 

nærmeste leder. 

 

 

 

 

 

I Qaasuitsup Kommunia afholdes workshop inden for 

forvaltningsområderne fangst og fiskeri, offentlig hjælp 

samt arbejdamarkedsydelser. På dagsordenen er 

nutidens arbejdetsflow, effektiviseringsmuligheder og 

fordeling af opgaverne i henhold til de nye strukturer. 

På baggrund heraf laves aktivitetsbeskrivelser - 

vejledninger til hvordan opgaverne skal udføres. 

 

Cirka hvert andet år evaluerer og rangerer FN med-

lemslandenes digitale borgerbetjening. Dette års rap-

port fokuserer på digitale selvbetjeningsløsninger, der 

udnytter relationerne imellem forskellige offentlige ser-

vices på en samlende borgerportal. 

 

Grønland figurerer ikke på listen (Grønland er ikke 

selvstændigt medlem af FN men repræsenteret via 

rigsfællesskabet med Danmark, som for øvrigt har en 4. 

plads). Men med sullissivik.gl, Min Side og online selv-

betjening følger vi så absolut med udviklingen inden for 

digital borgerbetjening. 

 

 

 

 

 

Rapporten giver også indblik i, hvordan IT anvendes 

rundt om i verden til at fremme og understøtte borger-

betjening. I Singapore forsøger man f.eks. at inddrage 

borgerne i de politiske processer ved at bygge online 

platforme hvorpå borgerne kan påpege politiske udfor-

dringer og samtidig bidrage med løsninger herpå.  

 

Vil det være en god idé at lave lignende tiltag i Grøn-

land? Kan man give nærdemokratiet bedre betingelser 

på internettet end det har udenfor, hvor store afstande 

og tidsforskelle sætter sine begrænsninger for borger-

deltagelse og -inddragelse? 



 

  

5. oktober lanceres Min Side og online selvbetjening via 

sullissivik.gl. 

 

Uge 42 afholdes workshop i Qaasuitsup Kommunia om 

offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelser. 

 

Vil du vide mere om workshoppen, kan du kontakte 

Fagchef for Borgerservice i Qaasuitsup Kommunia 

Betina H. Kristiansen – bha@qaasuitsup.gl. 
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