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INDLEDNING 

2017 blev året hvor Borgerservice fly�ede fra de 

vante omgivelser på Banegårdspladsen �l nye loka

ler, kollegaer og muligheder på biblioteket i Kon

gensgade. Det store forarbejde, som medarbejderne 

fælles havde gjort op �l sammenflytningen medfør

te en succesfuld start på det nye bofællesskab både 

for borgere og medarbejdere. 

Sammenflytningen i Nykøbing blev ikke den eneste. 

Også Borgerservice i Sakskøbing fly�ede i løbet af 

sommeren fra Vestergade og ind på biblioteket i 

Sakskøbing. Sammenflytningerne giver borgerne �l 

Borgerservice mulighed for at få ny viden om, hvad 

der foregår på biblioteket og møde medarbejderne 

derfra. Et dejligt og konstruk�vt samarbejde er 

skabt. 

Borgerservices kerneopgave er at hjælpe borgerne 

�l i højere grad at kunne mestre egen �lværelse. 

Hjælpen ydes e.er borgerens behov på den digitale, 

telefoniske eller personlige kanal.  For digitale bor

gere skal digital informa�on være så let �lgængelig 

og forståelig som muligt, og der skal være hjælp �l 

oplæring i de digitale løsninger og det digitale sprog. 

Denne hjælp ydes ved videovejledninger på hjem

mesiden, i den telefoniske guidning og i medbetje

ning i personlige henvendelser. Mange borgere hen

vender sig �l CallCenteret og ekspederes med en 

straks a2laring eller klædes på �l det videre forløb 

og endelig står fronten klar �l at tage imod de per

sonlige henvendelser og hjælpe borgere, der ikke 

selv kan. 

I 2017 betød ny lovgivning, at opkrævningsafdelin

gen blev bemyndiget �l selv at inddrive ejendomsre

stancer. Det har være en stor indsats for afdelingen 

at få kvalifika�onerne, arbejdsgangsprocedure og IT 

systemer op at køre, men allerede i 2017 er der set 

en stor effekt af indsatsen. 

Også kommunalvalget var en af de ressourcetunge 

og spændende opgaver i årets gang. Med ansvar for 

brevstemmer starter valget �dligt i Borgerservice og 

der gøres en stor indsats for at komme ud med 

brevstemmer både �l borgere, der ikke selv er i 

stand �l at møde op på et valgsted, men også med 

en mobil valgstand på uddannelsessteder, ins�tu�o

ner og banegård for at medvirke �l at så mange som 

muligt oplyses om og gives mulighed for at tage del i 

demokra�et. 

Digitalisering er fortsat en vig�g indsats, der både 

løses i borgerservicecenteret og i samarbejde med 

frivillige og andre afdelinger i kommunen. Med den 

øgede digitalisering i samfundet har Borgerservice 

set et behov for blandt unge at styrke disses kend

skab �l samfundsforhold for at de unge selv vil kun

ne mestre de�e. Derfor blev indsatsen omkring 

samfunds og digital dannelse af unge en af de fæl

lesopgaver, der er arbejdet med i Bibliotek & Bor

gerservice i 2017. 

2017 har a�er krævet et stort personligt engage

ment, fleksibilitet og oms�llingsparathed for medar

bejderne i Borgerservice, hvilket alle har lø.et suc

cesfuldt og med stort ejerskab. 

I årsberetningen er beskrevet sider af det arbejde, 

som vi i Borgerservice især har beskæ.iget os med i 

2017. Det er selvfølgeligt ikke muligt at beskrive alle 

indsatser, men vi håber, at denne beretning giver 

grundlag for at bedømme indsatsen i Borgerservice i 

det forløbne år sammenholdt med de mål, som vi 

sa�e, samt at blive bekendt med de mål, som er sat 

for år 2018. 

Charlo�e Møller & Jan Holmquist  

Lederteam Bibliotek & Borgerservice 

3 



EVALUERING PÅ BORGERSERVICES MÅL OG SUC
CESKRITERIER FOR 2017. 
 

KANALPRIORITERING 
Direk�onen vedtog i 2015 en ny telefonpoli�k som 

Borgerservice fortsat er i gang med at implementere 

i hele organisa�onen. CallCenteret arbejder ak�vt 

med at fly!e borgernes henvendelser væk fra den 

personlige kanal. Det op�male er, at borgerne selv 

mestrer at betjene sig på de digitale kanaler, men i 

borgerens rejse der�l er den telefoniske kanal en 

god og relevant mellemsta�on. CallCenteret kan 

dels guide i digitale løsninger og informa�oner dels 

sende borgeren et link �l kommunens hjemmeside, 

hvor det er relevant. Indsatsen fortsæ!er i 2018 

 

KOMMUNIKATION 
Effek�v kommunika�on er et løbende udviklingsmål 

for Borgerservice for at understø!e, at flere borgere 

kan mestre egen �lværelse. Borgerservice har i årets 

løb arbejdet ak�vt med fortsat at gøre ar�kler på 

hjemmesiden mere læsbare og har �l flere ar�kler 

udarbejdet en video, som fx forklarer en digital løs

ning. Opslag på kommunens hjemmeside, pylonerne 

i bybilledet og Facebook bruges nu proak�vt �l at in

formere borgerne om relevante �ng. 

 

I MÅLAFTALEN FOR BORGERSERVICE HAR BORGER
SERVICE I 2017 HAFT FØLGENDE INDSATSER OG 
MÅL: 
SAMARBEJDE OG SAMSKABELSE MED BORGERNE I 
LOKALSAMFUNDET. 
Målet for 2017 var en opgørelse over ak�viteter, 

som Borgerservice har deltaget i (mål er 3 nye ind

satser) og borgernes �lfredshed med samarbejdet. 

Borgerservice lægger meget energi i at levere så 

borgernær service som muligt. I 2017 har det derfor 

været en succes at samarbejde med forbrugerrådet 

Tænk og Krisecenteret. Med det formål at yde bor

gerne en god og let �lgængelig service og kunne ny

de godt at gensidig visitering mellem det frivillige og 

kommunale er det dejligt, at både Tænks gældsråd

givning og Krisecenterets åbne rådgivning nu �lby

der deres frivillige rådgivning fra samtalerummene i 

Kongensgade i Nykøbing. 

Borgerservice har endvidere indgået i et spændende 

og konstruk�vt samarbejde med biblioteket, Sydfal

ster skole og en borgergruppe om at få det bedst 

mulige borgerservice�lbud, når Borgerservice i 2018 

fly!er fra Væggerløse bibliotek �l Sydfalster skole. 

 

GULDBORGSUND  ET GODT STED AT LEVE 
Målet for 2017 var en god borger�lfredshed med 

den service, som Borgerservice yder på den digitale, 

telefoniske og personlige kanal. Teknisk har det i 

2017 alene været muligt at måle på den personlige 

kanal. En spørgeundersøgelse foretaget i uge 48 vi

ser, at 98,7% af borgerne er �lfredse med den betje

ning de har fået. Der er �der på dagen over ugen og 

måneden, hvor borgerens vente�d på at blive ek

spederet kan være lang og derfor arbejdes der i Bor

gerservice løbende med at op�mere rammerne for 

personlig ekspedi�on. De!e vil der fortsat blive ar

bejdet med i 2018. 

 

ALLE ELEVER BLIVER SÅ DYGTIGE SOM DE KAN OG 
TRIVES, UANSET HVEM DE ER OG HVOR DE KOM
MER FRA 
Målet for 2017 var konceptudvikling og undervis

ning på 6 folkeskoler. Koncept om samfunds/

økonomisk dannelse og digital dannelse blev i for

året udviklet sammen med medarbejdere fra biblio

teket og i e>eråret blev 5 skolers 9. årgang under

vist. 1. skole fik �lbuddet, men ønskede ikke besøg. 

Evalueringen fra undervisningen viser, at emnet er 

svært for eleverne og derfor skal konceptet retæn

kes i 2018 evt. i samarbejde med Ungerådet eller 

andre unge inden de sidste skoler besøges. 

 

DEN FRIVILLIGE INDSATS SKAL OPLEVES SOM ET 
GODT SUPPLEMENT TIL KOMMUNALE TILBUD 
Målet for 2017 var et årligt drø>elsesmøde med Fri

villighedscenteret med det formål at drø>e eksiste

rende og nye �ltag. Borgerservice har løbende et 

tæt og godt samarbejde med Frivillighedscenteret. 

På årsmødet blev det drø>et, hvordan vi stø!er 

bedst op om hinanden og to indsatser bliver, at Bor

gerservice i foråret 2018 skal holde brush up på 

pensionsområdet samt persondataforordningen for 

de frivillige og så skal der som indsats i 2018 samar

bejdes om et rådgivnings�lbud �l pensionister.  

RESULTATER PÅ MÅL 
FOR 2017 
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BORGERSERVICE FLYTTER 
PÅ BIBLIOTEKET 

BORGERSERVICE I NYE OMGIVELSER 
2017 har for ekspedi�onen i Nykøbing Borgerservice 

været præget af flytningen fra Banegårdspladsen �l 

Hovebiblioteket i Kongensgade. Den 19. januar slog 

vi dørene op �l en ny Borgerservice på Hovedbiblio

teket. Et projekt som havde været over et år under

vejs. Den store og gennemarbejdede proces i forbin

delse med flytningen og implementeringen af Bor

gerservice i Hovedbiblioteket, viste sig at være sær

deles fordelag�g, da vi allerede inden åbningen hav

de elimineret en masse af de ”børnesygdomme”, 

der er set ved �lsvarende projekter.  

Således viste en studietur �l tre andre �lsvarende 

projekter på Sjælland, at de alle i mere eller mindre 

grad e-erfølgende har lavet om på indretningen. 

De.e har ikke været �lfældet for os. Kun ganske få 

�ng er blevet re.et �l, men som helhed står alt in

ventar, som da vi åbnede den 19. januar 2017. De.e 

skyldes i høj grad det store forarbejdede medarbej

dere, arkitekter og håndværkere i fælleskab har stå

et for. 

Den 6. februar 2017 åbnede vi officielt Bibliotek & 

Borgerservice e-er omfa.ende ombygninger og re

novering. 

Der mødte over 200 borgere frem for at se resulta

tet af ombygningen, høre KTBformand Mar�n Loh

ses åbningstale og for at få sig en forfriskning.  
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ANTAL PERSONLIGE BORGERHENVENDELSER PR. CENTER 

FREMGANG I NYKØBING BORGERSERVICE 

Borgerne har taget den nye Borgerservice i Nykø

bing �l sig. Det viser en gennemgang af sta�s�kken 

for personlige henvendelser. I forhold �l 2016 er an

tallet af henvendelser steget med 13%. Om det kan 

�lskrives de nye og forbedrede lokaliteter samt pla

ceringen på biblioteket er dog uvist. 

2017 var som 2015 et valgår, hvilket selvfølgelig og

så har ha* betydning for s�gningen.  

 

DECENTRALE SERVICEBUTIKKER I TILBAGEGANG 

Loka�onerne i Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing 

har siden 1. juli 2014 kun ha* én ugentlig åbnings

dag og siden da, har antallet for personlige henven

delser været nedadgående. 

Fremgangen i Nykøbing kan måske skyldes det fak

tum, at de decentrale bu�kker kun har den ene åb

ningsdag, hvilket gør, at mange derfor vælger Nykø

bing, hvis man alligevel skal �l ”byen” for at handle. 

 

 

*) Nysted og Stubbekøbing har ha* tekniske proble

mer med registreringen af henvendelser, hvorfor 

der er en vis usikkerhed i antal henvendelser. Det 

anslås, at der for Nysted mangler ca. 150 henven

delser og for Stubbekøbing ca. 50. 

Sakskøbing mangler ca. 300 registreringer grundet 

flytning �l andre lokaler og forsinkelse i opsætning 

af nummersystemet. 

PÆN STIGNING I PERSONLIGE  
HENVENDELSER I NYKØBING 

 2015 2016 

Nykøbing 35.917 34.841 

Nysted 1.982 1.679 

Nr. Alselv 201 265 

Sakskøbing 1.549 1.617 

Stubbekøbing 1.793 1.240 

Væggerløse 28 57 

I alt 41.470 39.699 

2017 

39.207 

*)  1.011 

167 

*)  927 

*)  547 

53 

41.912 

Kilde: Align Data og FrontDesk 

Kilde: Align Data og FrontDesk 
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HENVENDELSER PÅ 
FAGOMRÅDER 

GRÆNSEKONTROL GIVER FLERE PAS EKSPEDITIONER 
Med den øge grænsekontrol ved de danske grænser er 

antallet af udstedelser af pas steget med hele 15% i 

2017. Det har også været et år med valg, hvor 1.303 

brevstemmer har været med #l at trække det samlede 

antal henvendelser op. 
Pas og kørekort er stadig de fagområder der fylder 

mest i Borgerservice og i 2017 var det hele 44% af de 

samlede personlige henvendelser, som borgerne kom

mer med. 

Højdespringeren er området ”Andet”, som har ha. en 

s#gning på 55%. ”Andet” bliver brugt #l at registrere de 

henvendelser, som ikke kan findes blandt de ”faste” 

fagområder. 

FORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDER 

Kilde: FrontDesk 

Nedenfor er vist fordelingen for 2017 og på de næ

ste sider kan man se en grafisk visning af henven

delser pr. fagområde for årene 15, 16 og 17. 

E.er pas og kørekort med henholdsvis 22% og 21% 

af de samlede henvendelser følger: 

 

• Andet 15% 

• NemID 6% 

• Folkeregister 6% 

• Pension  5% 

• Enkeltydelse 5% 

• Skat 5% 

• Sygesikring 5% 
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FORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDER 

FORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDER 

Kilde: Align Data og FrontDesk 

Kilde: Align Data og FrontDesk 

    2016 2017      2016 2017 

Andet 3.956 6.164  Medbetjening 182 116 

Ba7erier #l høreapparater 144 53  Medbetjening borger PC 132 441 

Beboerindskud 315 199  NemID 2.176 2.568 

Brevstemme  1.303  Opkrævning 134 84 

Digital Post/Fritagelse 3.239 128  Pas 8.088 9.304 

Enkeltydelse 1.169 2.201  Pension * 3.415 2.279 

Folkeregister 2.431 2.465  Pladsanvisning 70 9 

Henvist #l anden myndighed 144 229  Skat 2.157 2.042 

Hjælp #l/Vi kontakter UDK 346 253  Sygedagpenge 15 4 

Hjælpemidler 222 124  Sygesikring & Lægevalg 1.883 1.959 

IDKort 155 304  Tekniske områder 73 33 

Kontanthjælp 1.563 485  Vejledning i selvbetjening 190 59 

Kørekort 9.545 9.019  Vielser 127 87 

8 



FORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDER 

FORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDER 

Kilde: Align Data og FrontDesk 

Kilde: Align Data og FrontDesk 

* Kun kommunale 
opgaver 
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Siden indførelsen af Digital Post i 2014 har personer, 

der faldt ind under bestemte fritagelsesgrunde kun

ne opnå midler�dig fritagelse for at modtage breve 

digitalt. En midler�dig periode på 2 år, hvore#er 

man igen skulle søge om midler�dig eller perma

nent fritagelse. Den 1. oktober 2017 blev der æn

dret i reglerne, så alle midler�dige fritagelser blev 

gjort permanente. En ændring der gjorde, at mange 

ældre nu ikke skal være bekymrede for, om de var 

fritaget eller ej. 

 

I diagrammet herunder vises år for år de procentvi

se s�gninger Guldborgsund Kommune og vores na

bokommuner har ha# i forhold �l hvor mange bor

gere, der har en Digital Postkasse ved udgangen af 

året. Guldborgsund Kommune ligger pænt i midten 

og har for længst opnået det na�onale mål på 80% 

af borgerne i Kommunen, som skulle være �lmeldt 

Digital Post. 

DIGITAL POST - MIDLERTIDIGE 
FRITAGELSER - GJORT PERMANENTE 

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen 
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FANTASTISK SERVICE 

I Guldborgsund Kommune �lbyder vi, at man kan få 

foretaget sin vielse uden for Rådhuset. Det kan dog 

kun ske om lørdagen, og kun hvis den enkelte gi#e

foged siger ja. 

Vi kan se, at der fra 2016 �l 2017 er kommet flere 

ønsker om netop denne service. Vores gi#efogeder 

kommer også gladeligt �lbage og fortæller om nogle 

fantas�ske både store og små arrangementer. Vores 

brudepar synes, det er en fantas�sk service, så det 

kan vi være rig�g stolte af at kunne �lbyde her i 

Kommunen. 

 

STATISTIK 

Kun små ændringer i antallet af vielser fra 2016 �l 

2017. Se tallene herunder.  

BRUDEPAR GLADE FOR AT BLIVE 
GIFT UDEN FOR RÅDHUSET 

 2015 2016 2017 

Borgerlige vielser i egen kommune 153 149 155 

Borgerlige vielser i anden kommune 12 20 23 

Kirkelige vielser 118 119 104 

Vielser i udlandet 30 15 13 

Total 313 303 295 

Kilde: EG Kommuneinforma%on 

Kilde: EG Kommuneinforma%on 

 2015 2016 2017 

Vielser uden for rådhuset 26 20 38 
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VALG 
2017 

Den 21. november blev der a�oldt Kommunal-, Re-

gions- og Ældrerådsvalg. 

For første gang var alle kommunes 20 valgsteder 

digitale, så IT afdelingen var en vig#g samarbejds-

partner #l dannelse af de digitale valgbøger. 

 

Som noget nyt kunne ansa(e på Parkvej brevstem-

me i Informa#onen i hele valgperioden. Det blev #l i 

alt 77 brevstemmer. 

Borgerservicecentrene ekspederede i perioden op 

#l valget 1.333 brevstemmer. 

 

I henhold #l lovgivningen #lbød Folkeregisteret 444 

borgere i ældreboliger muligheden for at brevstem-

me i eget hjem. 

Der blev også hentet brevstemmer hos borgere i 

pleje- og demensboliger samt i private hjem. 

I alt blev det #l 146 brevstemmer. 

 

Dagen før valget, fik valgbestyrelserne på kommu-

nens 20 valgsteder, overdraget i alt 2.026 brevstem-

mer. 

 

For første gang blev der åbnet brevstemmer uden 

valglister. Folkeregistret sad klar #l digitalt at #lre(e 

valglisterne for de brevstemmer, der ikke kunne 

tages i betragtning eller, hvor vælgere kun havde 

stemt #l det ene valg og derfor kunne møde frem på 

valgdagen. 

BREVSTEMMER PÅ UDDANNELSESSTEDER OG DSB 

I lighed med sidste Kommune- og Regionsvalg var 

det valgbestyrelsens ønske, at Borgerservice tog på 

besøg på samtlige uddannelsessteder og på bane-

gården. Det blev også #l besøg på Forsorgshjemmet 

Saxenhøj, Sønderskovhjemmet og værestedet Per-

ronen. Det blev i alt #l 105 brevstemmer. 

Normalt har det ved kommunale og regionale valg 

været muligt at brevstemme 12 uger før valget, men 

ved de(e valg var det kun 6 uger før valget. De(e 

betød at kandidatlisterne for første gang var #lgæn-

gelige fra den første dag. 

Sted 
Antal 

brevstemmer 

CELF Kringelborg 1 

DSB forhallen 2/11 22 

CELF Merkur 3 

VUC/Absalon 1 

Perronen 13 

Saxenhøj 13 

Sønderskovhjemmet 15 

SOSU 4 

Katedralskolen 1 

DSB forhallen 31/10 14 

Mul#center Syd 18 
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VALG 
2017 

ÆLDRERÅDSVALG 

Det var først gang der blev a�oldt Ældrerådsvalg på 

samme vilkår som Kommunal- og Regionsvalg. 

Borgerservice #lbød alle Guldborgsundborgere, der 

senest på valgdagen var fyldt 60 år, at de kunne 

brevstemme #l Ældrerådet. 

 

Folkeregistret overdrog i alt 566 brevstemmer #l 

Ældrerådets valgbestyrelse.  

 

Fordeling af modtagne brevstemmer: 

 

For begge valgs vedkommende løBede Borgerser-

vice i flok, alle var med. Nogle tog imod brevstem-

mer og hjalp i ekspedi#onen, mens andre hjalp med 

at skrive #l borgerne om, hvornår vi kom. Andre var 

med som valg#lforordnede og tog imod brevstem-

mer på plejecentre, ældreboliger og egne hjem. 

 

Folkeregisteret have igen et godt samarbejde med 

Center for Poli#k og Personale og med de valg#lfor-

ordnede der var udpeget af valgbestyrelsen #l at 

modtage brevstemmer. 

 

Folkeregisteret er på valgdagen al#d bemandet un-

der hele valghandlingen, #l at besvare spørgsmål fra 

afstemningsstederne. Fordelt over hele valgdagen, 

var der ved hvert valg ca. 20 henvendelser fra valg-

stederne.  

Sted 
Antal 

brevstemmer 

Borgerservice 356 

Informa#onen Parkvej 6 

Pleje-, demens- og ældreboliger m.m. 198 

Uddannelsessteder og forsorgshjem 3 

DSB 3 
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BOLIGSOCIAL INDSATS 

Guldborgsund Kommune har i projekt vedrørende 

boligsocial indsats, fokus på ejendomme, der formo

des at blive brugt som dækadresser. Her har Folke

registeret et samarbejde med den boligsociale koor

dinator omkring en række adresser, hvor det har 

vist sig, at de !lmeldte beboere ikke fysisk har boet 

og opholdt sig på adresserne. I de seneste 2 sager er 

der truffet afgørelse om annullering af 7 !lflytnin

ger.  

UDREJSE IKKE ANMELDT 

I 2017 blev der opre*et 69 sager med udenlandske 

statsborgere, der ikke havde anmeldt udrejse, da de 

forlod Danmark. 

Derudover har der været 23 sager, hvor borgere er 

indrejst på forkert grundlag. Ved indrejsen havde de 

oplyst, at de skulle opholde sig i Danmark i mere 

end 3 måneder. Af en eller anden grund er de fra

fly*et landet !dligere uden at oplyse om de*e. Be

!ngelserne for indrejsen er derfor ikke opfyldt, hvil

ket har medført, at deres indrejse er blevet annulle

ret. 

DIGITALE FLYTNINGER MED FEJL 

Folkeregistret oplever, at flere borgere får anmeldt 

forkerte adresser ved flytning. Det er primært på 

grund af sammenfald af adressenavne. Der vælges 

fx Gaabensevej i stedet for Kraghave Gaabensevej. 

I andre !lfælde findes den adresse ikke i bolig og 

bygningsregisteret, som borgeren skal fly*e ind på, 

og så vælger man en forkert adresse. 

Hvis en borger for eksempel skal fly*e ind på 1. sa

len i et hus, hvor ejeren aldrig har fået huset regi

streret som to selvstændige enheder, kan lejeren 

kun vælge ejendommens husnummer. 1. salen fin

des ikke i den digitale fly*eløsning. 

Størstedelen af de sager vi bliver gjort bekendt med, 

kommer primært fra borgere der modtager sociale 

ydelser. De bliver kontaktet af Udbetaling Danmark 

med oplysning om, at de ikke længere er enlige, for

di nogen er fly*et ind på deres adresse. 

BØDER FOR OVERTRÆDELSE AF CPR LOVEN 

I henhold !l CPR loven kan Folkeregisteret udstede 

bøder ved overtrædelse af loven. 

Folkeregistret har i 2017 opre*et 19 bødesager. 

14 bøder på kr. 600, for ikke at anmelde flytning og 

5 bøder på kr. 3.000, for at undlade at give oplys

ninger eller opgive urig!ge oplysninger. 

Af de 19 bødesager har én borger accepteret bøde

forlægget på kr. 600, og betalt bøden. 6 sager er 

sendt !l Poli!et !l inddrivelse og ved 12 sager var 

betalingsfristen ikke overskredet. 

BORGERE UDEN FAST BOPÆL 

Fra januar 2017 blev det beslu*et, at projekt ”Uden 

fast bopæl” skulle overgå fra at være et projekt !l at 

være en del af den almindelige sagsbehandling i 

Borgerservice. 

Ved årsski=et 2016/2017 var der i kommunen ca. 

115 borgere uden fast bopæl  heraf modtog ca. 60 

kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 

Borgerne er blevet indkaldt !l samtale cirka hver 14. 

dag, hvor de skal redegøre for, hvor de har opholdt 

sig. Samtalerne er a?oldt for at sikre, at borgerne 

hovedsageligt har ophold i kommunen og dermed 

bere@get !l den ydelse de modtager.  

I slutningen af 2017 har 69 borgere været  !l samta

le. 45 er blevet !lmeldt en fast adresse, og 9 har 

fået stoppet deres ydelse, primært fordi de blev !l

meldt en adresse uden for Guldborgsund Kommune. 

Tilsammen har projektet i 2017 givet en årlig bespa

relse på 1,1 millioner kroner. 

ICS - INTERNATIONAL CITIZEN SERVICE 

Pr. 1. september 2017 indgik Guldborgsund Kommu

ne a=ale med ICS Interna!onal Ci!zen Service i Kø

benhavn om registrering af indrejse af borgere, der 

ikke har dansk pas. Der er 3 borgere, der har be

ny*et sig af muligheden og anmeldt deres indrejse 

hos ICS. 

FLYGTNINGE TIL KOMMUNEN 

Der var en forventning om, at Guldborgsund Kom

mune i 2017 skulle modtage 134 flygtninge. Vi mod

tog 130. 

For 2018 forventes det at tallet kun vil være 53. 

INDSATSOMRÅDER I 2018 

Folkeregisteret vil forsæ*e arbejdet med at mind

ske antallet af papirblanke*er og få flere borgere !l 

at beny*e de lovplig!ge digitale løsninger, samt 

forsæ*e det gode tværfaglige samarbejde i og uden 

for kommunen. 

FOLKEREGISTRERING 
IKKE ALTID LIGE NEMT 
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BORGERSERVICE 
ON THE ROAD 

RESTART LINDHOLM 

For Borgerservices vedkommende stoppede projekt 

Restart Lindholm i sommeren 2017. Vores opgave 

gik ud på at betjene borgerne i nærområdet en gang 

om ugen. Borgerne i Lindholm er i perioden blevet 

mere bevidste om, hvad Borgerservice kan hjælpe 

med, og kendte ansigter har gjort det nemmere at 

tage turen !l Borgerservice i Kongensgade. Mang

lende personlige henvendelser i perioden dannede 

ikke grundlag for fortsat at yde Borgerservice. 

MULTIMESSEN 2017 

I år var messen repræsenteret ved: 

⇒ Borgerservice 

⇒ Teknik & Miljø 

⇒ Kultur, Turisme & Bosætning 

⇒ Musikskolen 

⇒ Bredbåndskonsulenten 

⇒ Frivilligkoordinatorer Distrikt Vest 

⇒ Guldborgsund Hallerne 

⇒ Guldborgsund Svømmehaller 

⇒ Folkesundhed 

⇒ Jobcenter 

 

På grund af den store !lslutning var vi i år rykket ind 

i en fælles stand i hallen. Borgerservice var igen tov

holder på arrangementet. 

Standen var godt besøgt, hvor interessen var stor 

for at høre, hvad Kommunen kan !lbyde. 

Borgerservice svarede på generelle spørgsmål om 

helhedsorienteret borgervejledning og Hallerne for

talte om de forskellige arrangementer de kan !lby

de. 

Der var mulighed for at møde kommunens frivillige 

koordinatorer på ældreområdet og høre om de 

mange ak!ve fællesskaber, man som borgerne kan 

blive en del af. 

Teknik & Miljø havde projekt ”Områdefornyelse i 

Nykøbing” med på standen. Der var stor interesse 

for projektet og borgerne kom med mange gode og 

posi!ve input at arbejde videre med. 

I forbindelse med at Kultur, Turisme og Bosætnings

udvalget skulle udarbejde en lokal kulturkanon, var 

der afstemning blandt de 371 forskellige emner der 

var indkommet. Afstemningen blev skudt i gang på 

Mul!messen, hvilket gav stor søgning !l standen. 

Jobcenter Guldborgsund fortalte om Job åbning og 

rekru*ering. 

Der var også stor interesse for at tale med Bred

båndskonsulenten, som arbejder på at få fibernet 

ud i hele kommunen. 

Vi havde som !dligere år arrangeret en konkurrence 

med præmier fra Cityforeningen, Svømmehallerne, 

Middelaldercenteret og Folkesundhed. 

Standen havde forskellige !ng !l udlevering for at 

promovere Guldborgsund Kommune. 

Arrangementet var igen i år en succes. 

15 



TELEFONPOLITIKKEN I 2017 

Borgerservice har ha= travlt med at implementere 

og præsentere telefonpoli!kken i hele kommunen, 

med små  men sikre sejre. 

Sideløbende arbejdes der med en portal på intra

ne*et, som skal indeholde de fakta om telefonpoli

!kken, som skal bruges i hele kommunen. Sam!dig 

skal portalen virke som et opslagsværk !l de perso

ner, der arbejder med telefonpoli!kken med link !l 

prak!ske vejledninger om telefoni. 

 

Status for 2017 er, at vi er rig!g godt på vej med 

implementeringen. Mange nye afdelinger har nu 

fået kønummer og flere på vej. 

Vi oplever, at telefonpoli!kken er en stor kulturæn

dring og at det sam!dig handler om ressourcer. 

Godt begyndt, er som bekendt halvt fuldent, og vi 

forventer kæmpe ak!vitet i 2018. 

 

SKOLEPROJEKT: UNGE MED MEDBORGERSKAB 

I e=eråret 2017 var Borgerservice sammen med 

biblioteket ude hos 5 af Kommunes 9. klasser. Kon

ceptet gik ud på, at de unge skulle får et større 

kendskab !l det offentlige, blandt andet i forhold !l 

det økonomiske, men også med meget fokus på di

gitale løsning samt Digital Post. Eleverne fik også 

kenskab !l digital dannelse samt kildekri!k. 

Guldborgsund skal i det kommende år besøge de 

resterende 9. klasser, her vil konceptet dog blive 

!lpasset lidt mere. 

 

BESØG I FLERKULTURELT CENTER 

Borgerservice har et par gange besøgt Flerkulturelt 

Center. Målet for besøgene var at klæde borgerne 

på, så de kunne blive mere selvhjulpne i den digita

le hverdag. Ved første besøg fik de en gennemgang 

af de digitale løsninger, et overblik over borger.dk, 

sundhed.dk og skat.dk. Næste besøg var en e=er

middag, hvor vi udelukkende hjalp med Digital 

Post. Det var en kæmpe succes og mange var mødt 

op for at få hjælp og vejledning i opsætning og 

brug af den digitale postkasse. 

 

STUDIEFLEX 

I november 2017 overtog CallCenteret administra

!onen af Studieflexordningen. 

Studieflex er et !lbud !l unge studerende fra 15 !l 

25 år, hvor de kan blive befordret gra!s !l og fra 

deres uddannelsessted. Ind!l overtagelsen var Call

Centerets opgave at ekspedere telefoniske henven

delser vedrørende ændringer af a?entnings!ds

punkt samt aflysninger. 

CallCenteret varetager nu hele administra!onen, 

som blandt andet består af behandling af ansøgnin

ger, bes!lling af alle kørsler samt telefoniske hen

vendelser. 

Vi er sikre på, at de studerende får en bedre ser

vice ved kun at skulle henvende sig ét sted. 

I øjeblikket arbejder vi på, hvor stort !dsforbrug 

opgaven fylder. 

CALLCENTER PRÆSENTERER 
NY TELEFONPOLITIK 
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Fagområder 2016 2017 

Administranter 2.497 3023 

Beboerindskudslån 528 390 

Befordring 616 340 

Digital Post 1.012 148 

Folkeregister 3.921 3641 

Helbreds$llæg 1.233 1193 

Helhedsorienteret kontrol 192 121 

Hjælpemidler 984 1006 

Kørekort 1.313 1348 

NemID 400 292 

Opkrævning 3.114 2756 

HERUNDER HENVENDELSER FRA BORGERE FORDELT PÅ FAGOMRÅDER FOR 2016 OG 2017. 
HENVENDELSER DER ER VIDERESTILLET ELLER HENVIST TIL ANDEN MYNDIGHED ER GENGIVET I SÆRSKILT 
DIAGRAM, MEN KUN FOR 2017 (SE SIDE 18). 

Kilde: Align Data og OperatorBeta 

Fagområder 2016 2017 

Pas 1.166 978 

Personlige $llæg 123 103 

Pladsanvisning 1.666 2440 

Ro0er 437 627 

Skat 479 230 

Studieflex 612 899 

Sygesikring 1.848 1284 

Vejledning - Pension 1.028 328 

Vejledning - Ydelsescenteret 869 540 

Vejledning i selvbetjening 365 678 

Vielser 471 414 

Hovedtotal 24.179 22.781 

NEDENSTÅENDE REGISTRERINGER ER DE TELEFONHENVENDELSER DER VEDRØRER ARBEJDSOPGAVER I BOR
GERSERVICE ELLER HVOR CALLCENTERET ENTEN SAGSBEHANDLER ELLER STRAKSAFKLARER FOR ANDRE OM
RÅDER. NOGLE AF OMRÅDERNE KAN DERFOR OGSÅ INDEHOLDE VIDERESTILLINGER TIL FAGOMRÅDERNE.  

Kilde: Align Data og OperatorBeta 
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NEDENSTÅENDE REGISTRERINGER ER KUN DE TELEFONHENVENDELSER DER ER "VIDERESTILLET" ELLER 
"HENVIST" TIL ANDRE AFDELINGER/MYNDIGHEDER END BORGERSERVICE OG HVOR CALLCENTERET IKKE 
FORETAGER STRAKSAFKLARINGER ELLER SAGSBEHANDLER. 

Kilde: QSTAT 

Borgerservice 2016 2017 

Fak$ske opkald 42.312 *) 

Opkald besvaret 40.419 *) 

Opkald mistet 1.893 *) 

2015 

45.150 

42.843 

2.307 

CallCenter 2016 2017 

Fak$ske opkald 45.205 85.654 

Opkald besvaret 43.579 79.803 

Opkald mistet 1.626 5.851 

2015 

47.233 

45.996 

1.237 

Samlet for begge indgange i 2015 og 2016 2016 2017 *) 

Fak$ske opkald 87.517 85.654 

Opkald besvaret 83.998 79.803 

Opkald mistet 3.519 5.851 

2015 

92.383 

88.839 

3.544 

Opkald svaret inden for 60 sek. 2016 2017 

Borgerservice 78,76% *) 

CallCenter 88,26% 85,84% 

2015 

74,73% 

91,21% 

FAKTISKE TELEFONOPKALD TIL BORGERSERVICE OG KOMMUNENS CALLCENTER 

Kilde: OperatorBeta 

*) FRA 2017 NEDLÆGGES KØ-NUMMERET TIL BORGERSERVICE OG OPKALD SKER HEREFTER VIA CALLCENTERET 
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OFFENTLIG 
BEGRAVELSE 

Offentlig begravelse kommer på tale, når der ingen 

pårørende er $l afdøde. 

I Guldborgsund Kommune har der været følgende 

antal sager: 

Alle 44 sager i 2017 vedrørte folke- og før$dspensio-

nister e?er gamle regler. 

Findes der ingen pårørende eller andre nærtstående 

personer $l afdøde, som kan eller ikke ønsker at fo-

restå bisæ0elsen eller begravelsen, er det afdødes 

bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet. Det 

er også kommunen, der dækker udgi?en $l bi-

sæ0elsen eller begravelsen, og som søger om be-

gravelseshjælpen hos Udbetaling Danmark. I en så-

dan situa$on er det kommunen, der bestemmer 

hvordan handlingen skal foregå. 

Ski?ere0en forestår behandlingen af boet. 

Det prak$ske i forbindelse med en offentlig bi-

sæ0else varetages af en bedemand og a?ale herom 

skal igen i 2018 i udbud. 

 2015 2017 

Sager i alt 36 44 

2016 

42 

I 2017 har vi reageret på nogle hændelser vedrøren-

de 2 samarbejdspartnere, hvor loven muligvis er 

brudt. Det har betydet, at vores samarbejde med 

disse samarbejdspartnere er ophørt. 

Det er posi$vt, at der bliver reageret, så vi kan sikre 

vores borgere et trygt forløb, når de henvender sig 

$l kommunens samarbejdspartnere. 

 

Vi har arbejdet på at få en bedre dialog med vores 

samarbejdspartnere om digitale henvendelser og 

$lskudsafregning. I øjeblikket beny0er tandlæger og 

tandteknikere løsningen. Det var planlagt også at 

igangsæ0e fodterapeuter og fodbehandlere i 2017, 

men det er udskudt $l 2018. 

 

Vi får stadig færre fysiske regninger vedrørende 

tandbehandling og proteser, og selve dialogen og 

$lskudsafregningen fungere bedre for både kommu-

nen og tandlægerne. 

 

Det er blevet muligt for behandlerne at se borger-

nes helbredsprocent på virk.dk, såfremt der er tvivl. 

Afregning af $lskud digitalt, er stadig en udfordring,  

hvis borgeren er medlem af Danmark. 

HELBREDSTILLÆG 
DIGITALT LØFT 

Administra$onsteamet arbejder med svage pensio-

nisters økonomi. 

Vi arbejder med borgeren i centrum og derfor i tæt 

samarbejde med kommunens stø0ekontaktperso-

ner, Saxenhøj, Sønderskovhjemmet, Kriminalforsor-

gen, Værestedet Perronen og diverse kreditorer. 

Beholdningen af sager har de seneste år ligget sta-

bilt på ca. 300 borgere. Kerneopgaven i teamet er, 

at sikre at borgeren er i stand $l at opretholde sin 

bolig og have økonomi $l mad $l hele måneden. 

Sagerne er derfor meget individuelle. 

Vi ser en udvikling i, at vi får kendskab $l borgerne 

meget sent, så deres økonomi er meget kompleks. 

Det kan være stø0ekontaktpersoner, borgeren selv, 

pårørende, plejecentre og andre samarbejdspartne-

re, der kontakter os for hjælp. 

En indsats i 2018 er at få et tæ0ere samarbejde $l 

for eksempel boligselskaber, så vi hur$gere kan 

komme ind i sagen og hjælpe borgeren videre. 

ADMINISTRATIONSTEAMET 
HAR BORGEREN I CENTRUM 
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ANMELDELSER 
I 2017 modtog Helhedsorienteret Kontrol 85 anmel

delser. Halvdelen af anmeldelserne drejede sig om 

dobbel�orsørgelse, f.eks. hvor en kontanthjælps

modtager arbejder sort eller hvor en sygemeldt for

sat arbejder. En anden stor gruppe af anmeldelser 

drejede sig om bopælsforhold i forhold 'l at modta

ge ydelser som enlig. De fleste anmeldelser kom

mer fra kollegaer rundt omkring i organisa'onen. 

 

DEN FÆLLES DATAENHED 
KL og Udbetaling Danmark søsa,e i 2016 Den Fæl

les Dataenhed. Et system, som kan registrere og 

sammenkøre oplysninger fra offentlige registre og 

ud fra dem komme med undringslister 'l kommu

nerne.  

I løbet af sommeren 2017 havde Helhedsorienteret 

Kontrol en virksomhedsprak'kant i fire uger. Hans 

opgave blev at køre undringslisterne i bund i kom

munen. Der var primært tale om undringer, hvor 

”enlig føder nyt barn”, ”kontanthjælpsmodtager, 

der erhverver nyere bil e2er opstart af kontant

hjælp” og ”modtagere af økonomisk friplads, som 

har ingen eller meget lav indkomst”. 

Virksomhedsprak'kanten fik opre,et 51 sager, 

hvoraf to gav en frem'dig besparelse. 

 

SAMARBEJDSFORUM 
Samarbejdsforum er et formelt samarbejde mellem 

KL, Den Fælles Dataenhed og Udbetaling Danmark.  

I 2. halvår af 2017 blev informa'onskampagnen 

”Skolekampagne” søsat. Den havde fokus på, at ud

veksling af oplysninger om skolelevers ulovlige og 

længerevarende fravær på tværs af skoleledelsen, 

skoleforvaltningen og kommunens kontrolgruppe 

blev op'meret.  

En evaluering i december viste, at der i alt havde 

været fem henvendelser  en fra en skole, to fra 

Center for Børn og Læring og to fra Domea. 

 

I december 2017 startede Kontrolkampagnen ”EU

borgeres ret 'l kontanthjælp”. Kampagnen har 'l 

formål at sikre en korrekt sagsbehandling, når EU

borgere søger om eller får kontanthjælp. EU

borgeren skal for at modtage kontanthjælp have 

lovligt ophold i Danmark og desuden have status 

som arbejdstager. 

I praksis betyder det, at Helhedsorienteret Kontrol 

hver uge trækker en undringsliste med EUborgere. 

Listen bliver gennemgået af en sagsbehandler i Ak'

vitet & Udvikling.  

I styregruppen for Helhedsorienteret Kontrol er det 

a2alt, at vi forsøger med den model 'l udgangen af 

februar, hvore2er vi tager s'lling 'l, hvorvidt det 

skal fortsæ,e med ugentlige lister. 

 

VIRKSOMHEDSKONTROL 
For første gang siden 2010 har SKAT og Helhedsori

enteret Kontrol ikke været på fælles virksomheds

kontrol i Guldborgsund Kommune. SKAT har 19,8 

årsværk 'lkny,et Fælles Myndighedsindsats. Hel

hedsorienteret Kontrol har været på en enkelt virk

somhedskontrol i et pizzeria. 

 

ØKONOMI 
Helhedsorienteret Kontrol i Udbetaling Danmark 

har i 2017 lavet en frem'dig økonomisk besparelse 

på kr. 602.000, mens de har et 'lbagebetalingskrav 

på kr. 776.000. 

Helhedsorienteret Kontrol i Guldborgsund Kommu

ne har i 1. halvår 2017 lavet en frem'dig økonomisk 

besparelse på kr. 536.924 opgjort i offentlige kro

ner, mens 'lbagebetalingskravet er kr. 874.106. 

For 2. halvår af 2017 er den samlede frem'dige be

sparelse på kr. 1.177.080 (både kommunale og 

offentlige kroner), mens 'lbagebetalingskravet er 

opgjort 'l kr. 867.127. 

 

KONDEMNERING 
Helhedsorienteret Kontrol har i løbet af e2eråret 

etableret et godt samarbejde med kommunens bo

ligsociale koordinator, således at vi i fællesskab 

med Folkeregisteret får lø2et og belyst sagerne 

hur'gst muligt. 

Der har desværre været en tendens 'l, at borgere 

med løn bruger faldefærdige huse 'l folkeregister

adresser for at opnå et højt befordringsfradrag fra 

Guldborgsund 'l f.eks. København. 

HELHEDSORIENTERET 
KONTROL 
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BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL FOR 2018 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekru�ering har for 

2018 bl.a. sat følgende mål: 

 

• Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbeta

linger skal styrkes. 

Igennem en årrække har der været et s(gende fo

kus på at minimere fejludbetalinger og snyd med 

sociale ydelser. 

Socialt bedrageri er uacceptabelt og svækker op

bakningen (l velfærdssamfundet, lige såvel som 

fejludbetalinger mindsker borgerenes retssikker

hed. 

Derfor skal bekæmpelsen af socialt bedrageri og 

fejludbetalinger styrkes. 

I økonomia+alen 2016 indgik regeringen og KL en 

a+ale om at dokumentere udviklingen i kommuner

nes kontrolindsats gennem halvårlige effektmålin

ger, og senest har regeringen og kommunerne i for

bindelse med økonomia+alen for 2018 a+alt yderli

gere at styrke kontrolindsatsen for at imødegå snyd 

og fejludbetalinger. 

Den 1. oktober 2017 kom der 2 nye prak(serende 

læger (l Guldborgsund Kommune. Den ene læge i 

selvstændig praksis i Nysted og den anden indtrådte 

i kompagniskab i praksis i Nykøbing. 

 

Prak(serende læge Peter Wied overtog pr. 1. okto

ber 2017 pa(enterne, der var (lkny�et Swane Lund 

& Billekops praksis, der lukkede samme dato. 

De�e resulterede i en del telefoniske henvendelser 

fra borgere, som ikke ønskede at bliver overfly�et (l 

den nye læge samt borgere der mente, at de var re

gistret med en forkert læge. 

 

I forbindelse med praksisændringerne blev 3.578 

borger overfly�et (l ny praksis. 

 

Det er en posi(vt udvikling, at der er kommet 2 nye 

læger (l kommune. 

 

I december 2016 kom der ny fortolkning af 

”Bekendtgørelse om valg og ski+ af alment prak(se

rende læge og om behandling hos læge i praksissek

toren”. 

Fortolkningen siger, at borgere der fly�er over en 

kommunegrænse ikke længere kan beholde deres 

læge, hvis deres læge har lukket for pa(en<lgang. 

På baggrund heraf har Borgerservice modtaget 9 

klager fra borgere, der ikke har kunnet beholde de

res nuværende læge. Borgere, som er fly�et her (l 

Kommunen, og hvor den ønskede læge har lukket 

for pa(en<lgang. I 7 af klagerne har Kommunen få

et medhold. De sidste to klagesager er endnu ikke 

afslu�et. 

SYGESIKRING 
2017 

TRIVSEL I 
BORGERSERVICE 

Der er løbende  blevet arbejdet med trivslen i Bor

gerservice  og gruppens formål er: 

”FÆLLES FODSLAW - DET SKAL VÆRE RART AT GÅ 
PÅ ARBEJDE”. 

Der bliver en gang i kvartalet taget en temperatur

måling med et specifikt spørgsmål omkring trivslen. 

Ud fra svarene arbejdes der på, om noget kan gøres 

bedre. 

Der har været a@oldt en personaledag, hvor vi var 

på Gedesby Lejren. Dagen var planlagt med foredrag 

fra Gert Rune og et par ak(viteter. Derudover var 

der (d (l at være sammen uden egentlig at skulle 

noget bestemt. Man havde (d (l at gå en tur, spille 

et spil eller bare få snakket med hinanden over en 

kop kaffe. Der var stor begejstring for det, da vi af

delingerne imellem ikke har så meget kontakt med 

hinanden i dagligdagen e+er flytningen (l bibliote

ket. 

E+er Borgerservice er fly�et ind på biblioteket har 

det været vig(gt for alle at få et godt fællesskab. For 

at opnå sammenhold mellem Borgerservice og bibli

oteket har der været arrangeret to fælles a+ner 

med spisning. Her var der rig mulighed for at hygge 

og snakke sammen. 

Der blev nedsat et festudvalg med medarbejdere fra 

bibliotek og Borgerservice. Her blev man enige om, 

at vi skulle have vores egen julefrokost. Det var en 

succes med en masse festlige (mer. 
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ARBEJDSMILJØ I 
BORGERSERVICE 

ARBEJDSMILJØ 
Borgerservice har gennem en længere periode ha� 

øget fokus på trivsel i afdelingen. Ul�mo 2016 blev 

der gennemført en psykisk APV som viste, at den ge

nerelle trivsel i afdelingen har været igennem en po

si�v udvikling. Øget fokus på kommunika�on og �l

lid har båret frugt og medarbejderne ønsker at fort

sæ*e udviklingen med fortsat fokus på de*e. 

I løbet af 2017 blev der lavet fysisk APV på de adres

ser, hvor Borgerservice har �l huse. 

 

SAMMENFLYTNING MED BIBLIOTEKET 
I januar 2017 fly*ede Borgerservice sammen med 

Biblioteket. Sammenflytningen blev oplevet som en 

succes, hvilket klart kunne �lskrives det store arbej

de der blev lagt i forberedelserne �l flytningen. 

Medarbejderne var med i en stor del af planlægnin

gen omkring indretning af kontorer, ekspedi�ons

pladser og de fælles arealer. Der var taget s�lling �l 

de store �ng, men også de små, som f.eks. hvilket 

køleskab ens madpakke skulle lægges i. 

 

ACTIONCARDS 
I forbindelse med flytningen blev der udarbejdet 

nye beredskabsplaner for alle tænkelige opståede 

situa�oner, medarbejderne kunne blive s�llet over

for  lige fra akut opstået sygdom, overfald og hvem 

ringes der �l, når en biblioteksmedarbejder står 

med en borger uden for Borgerservices åbnings�d, 

som hverken har penge �l mad, eller et sted at sove. 

Der blev i samarbejde med biblioteket udarbejdet 

ac�oncards, som er placeret i sikkerhedsskabe i Bib

liotek & Borgerservice sammen med førstehjælps

udstyr og de seneste APV’er for huset. 

 

LUGTGENER I ROSENVÆNGET 
Hen over foråret udviklede der sig en kra�ig kemisk 

lugt i Øs4løjen af bygningen. Lugten gav gener i 

form af hovedpine, træthed og koncentra�onsbe

svær. I juli måned havde lugten bredt sig fra et kon

tor �l alle kontorer i Øs4løjen og var blevet så 

kra�ig, at det ikke kunne forsvares at sidde i lokaler

ne. 13 medarbejdere blev fly*et fra lokalerne �l 

bygningens andre kontorer, hvor medarbejderne 

rykkede sammen, så der var plads �l alle. 

Teknologisk Ins�tut blev �lkaldt for at finde kilden 

�l lugtgenerne. Det blev blandt andet undersøgt, 

om der var skimmelsvamp i bygningen. Der blev ta

get både fysiske og kemiske prøver af lokalerne. 

Konklusionen fra Teknologisk Ins�tut viste, at ni

veauet af blandt andet formaldehyd var forhøjet, og 

de kemiske dampe formentlig blev afgivet fra linole

umsgulvet. Gulvet blev ski�et og medarbejdere kun

ne fly*e �lbage �l deres kontorer i november 2017. 

Det blev i processen tydeligt, hvor stor betydning 

det har for medarbejdernes trivsel at vide, hvor man 

skal sidde, når man møder om morgenen. Medar

bejderne skulle tåle at sidde tæt sammen med der�l 

følgende støj uden at have en kendt �dshorisont for 

varigheden af ordningen. 

 

KONFLIKTVEJLEDER 
Arbejdsmiljørepræsentanten i Borgerservice har i 

e�eråret 2017 fået uddannelse som konfliktvejleder 

og kan dermed bidrage �l at fremme trivslen ved 

vejledning og stø*e ved konflikter samt skabe fokus 

på, hvordan der kommunikeres. 

 

MÅL FOR 2018 
I år 2018 skal der fortsat arbejdes med trivsel og 

kommunika�on i afdelingen. 

Implementering af nye retningslinjer for sygefravær 

har resulteret i en lokal handlingsplan, som fremad

re*et skal danne grundlag for, at Borgerservice har 

øget fokus på og får nedsat sygefraværet. 
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Restancer pr. hovedkrav fordelt på 
debitorgruppe 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Gebyr  448.000 435.000 428.000 

*Ejendomsskat 5.516.000 5.485.000 3.184.000 

Dagins�tu�on 4.910.000 6.495.000 6.758.000 

**Boligsikring/ydelse 4.400.000 4.321.000 4.271.000 

Boliglån 7.368.000 8.053.000 8.412.000 

Kontanthjælp mod �lbagebetaling 22.872.000 25.381.000 26.844.000 

***Kommunale regningskrav 31.020.000 28.767.000 37.505.000 

Samlede restancer 76.534.000 78.937.000 87.402.000 

Heraf statskrav -8.160.000 -8.761.000 -8.888.000 

Kommunal restance  68.374.000 70.176.000 78.514.000 

DET SKYLDER BORGERNE 
FOKUS OG MÅL FOR 2017 

EJENDOMSSKAT 
Kommunen overtog den 2. februar 2017 inddrivel

sen af ejendomsskat fra SKAT. Alle medarbejdere i 

Opkrævningen deltog i den forbindelse i et kursus, 

der forberedte dem �l bemyndigelsen som pantefo

geder. Here�er lå der et stort forarbejde med ar

bejdsgangprocedure, �lretning i systemet, få over

blik over sager samt udsendelse af forkyndelser. 

Borgerne blev gjort bekendt med kommunens nye 

opgave som pantefoged med en pressemeddelelse i 

ugeavisen. 

 

Den 12. september 2017 blev de første udlægsfor

retninger foretaget. 

 

 
MODREGNING I BØRNE- OG UNGEYDELSE 
E�er lukningen af SKAT’s EFI system, har SKAT fort

sat ikke modregnet SFO og dagins�tu�ons krav. Re

stancen s�ger derfor stadig. 

Opgørelse pr. 31.12.2017 Antal sager 

Sager sendt �l advokat 91 

Udlægsforretninger i alt 255 

Betalte underretninger 83 

Udlæg bor4aldet pga. salg af ejendom 3 

Sager klar �l advokat 34 

Betalte udlæg 127 
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OPKRÆVNINGENS FOKUS OG MÅL I 2018: 

• Ejendomsskat m.v. (fortrinsbereFget krav) 

Mål: At nedbringe restancen 

• Udsendelse af restanceopgørelser samt telefonisk opfølgning. 

Mål: At få flere 'l at betale. 

MELLEMKOMMUNALE KRAV 
Et eksternt firma har i 2017 gennemgåret alle kom

munens refusioner, og har fået sendt flere opkræv

ninger ud. Det har givet anledning �l flere tvister. 

Der ligger fortsat nogle gamle problemfyldte sager, 

der skal løses i kommunen. 

For at styrke viden og samarbejde afdelingerne i 

mellem, aHoldes møder med fokus på de mellem

kommunale opkrævninger. 

 

MIT BETALINGSOVERBLIK 
Systemet er en ny og nem måde for borgerne at 

betale regninger fra kommunen på. Systemet har 

virket siden april 2017 og ligger på kommunens 

hjemmeside. Der er udsendt pressemeddelelse, in

forma�on på de digitale skærme samt på infoskær

mene i Borgerservice. I alle skrivelser der udsendes, 

er der indsat et link �l ”Mit Betalingsoverblik”. 

 

Status pr. 31.12.2017: 

 

• 27 har opre/et forslag 'l en afdragsordning. 
• 162 har opre/et 'lmelding 'l PBS. 
• 310 har udført betalinger - i alt kr. 751.000. 
• 1156 har besøgt siden. 

 

Ak�viteten er fortsat s�gende. 

 

KONTAKT TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER 
Opkrævningen har fortsat i 2017 ha� fokus på, at 

kontakte borger og virksomheder. 

ØKONOMI 
2017 

(1.000 kr.) 
Regnskab 

2016 
Korrigeret 

budget 2017 
Regnskab 

2017 
Tillægs 

bevillinger 
Afvigelser 

I alt 14.743 17.328 17.002 1.493 326 

Udgi�erne har i alt andraget 17.002 tkr., som i forhold �l det korrigerede budget på 17.328 tkr., giver en bespa

relse på 326 tkr. 

 

I februar måned blev lov om kommunal inddrivelse af ejendomsskat m.m. vedtaget og med opgaven fulgte 

kr. 197 tkr. Tillægsbevillinger indeholder endvidere dri�soverførelse fra 2016, samt diverse refusioner. 

 

Mindreforbruget på Borgerservice i regnskab 2017 skyldes bl.a. �lbageholdenhed med vikardækning ,da der i 

forbindelse med flytningen �l biblioteket i Nykøbing og Sakskøbing samt fraflytningen fra Banegårdspladsen 

har været uforudsete ekstraomkostninger, som ikke har kunne indeholdes i anlægsprojektet. 
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Borgerservice arbejder dels ud fra måla�alens indsatser, dels ud fra den fælles udviklingsplan med biblioteket 
men som det fremgår under se enkelte afdelingers indlæg i årsrapporten, har flere af Borgerservices dri�safde
linger også særskilte mål for deres arbejde. 

Her oplistes alene mål i henhold  l Borgerservices måla�ale. 

 

 

Borgerservice har følgende mål i 2018 i henhold �l måla�ale: 

SAMARBEJDE OG SAMSKABELSE MED BORGERNE I LOKALSAMFUNDET (KTB 13) 

Mål: 3 nye samarbejdende/samskabende initiativer, som Borgerservice medvirker i. 

At de frivillige er tilfredse med samarbejdet 

GULDBORGSUND KOMMUNE - ET GODT STED AT LEVE (ANDRE 14) 

Mål: God borger lfredshed med den service vi formidler på den digitale, telefoniske og personlige kanal. 

ALLE ELEVER BLIVER SÅ DYGTIGE SOM DE KAN OG TRIVES, UANSET HVEM DE ER OG HVOR DE KOMMER FRA 

(BFU 34) 

Mål: Undervisning på 7 skoler i Guldborgsund og videreudvikling af undervisningskonceptet. 

DEN FRIVILLIGE INDSATS SKAL OPLEVES SOM ET GODT SUPPLEMENT TIL KOMMUNALE TILBUD (FO 20) 
Mål: Årligt drø�elsesmøde med Frivillighedscenteret med drø�else af eksisterende og nye  ltag  

MÅL OG FOKUS 
FOR 2018 
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BIBLIOTEK & BORGERSERVICE 
FÆLLES GRÆNSEFLADER 

Den 19. januar slog vi dørene op  l det nye fæl

les hus med både Bibliotek & Borgerservice. 

Mange borgere mødte op på åbningsdagen og i 

 den e�er, hvor ombygningen skulle stå sin 

prøve, så vi hur gt, at de nye rammer virkede 

godt. 

Internt havde både borgerservicemedarbejder

ne og biblioteksmedarbejderne nu pludselig 

dobbelt så mange kollegaer som før. Ud over 

de fællesprojekter og opgaveløsningen i for

hold  l borgerne med at yde god Borgerservice 

og et godt biblioteks lbud, har vi brugt  d på 

at lære hinanden at kende og taget de første 

skridt i retning af at skabe en fælles kultur. 

Før vi fly/ede sammen havde vi i fællesskab la

vet en udviklingsplan sammen i styregruppen 

for Bibliotek & Borgerservice. Den har præget 

de fælles  ltag året igennem. 

 

DET FÆLLES RUM 

Et rum, der byder velkommen  l Bibliotek & 

Borgerservice og sam dig rummer flere funk 

oner. Det har været højt prioriteret i vores om

bygning.  

I praksis er Velkomstområdet både et sted, der 

leder borgerne videre  l biblioteksrummet, sik

rer diskre on i forhold  l ekspedi on i Borger

service og giver gode rammer for at vente og ny

de en kop kaffe imens. Det fungerer godt og en 

spørgeskemaundersøgelse gennemført i uge 48 

viser, at 98 procent af borgerne er meget  lfred

se med indretningen og at fællesrummet virker 

imødekommende. Det er vi glade for, da 

vores mål netop var god  lfredshed med vo

res fælles rum. 

En ny digital infostander guider borgerne både i 

forhold at finde rundt i hele rummet  men og

så i arrangementer på biblioteker i hele kom

munen. 

 

FÆLLES PROJEKT FOR SKOLER OM MEDBOR-

GERSKAB 

For at øge kendskab og interesse hos de ny

unge for digitale selvbetjeningsløsninger, har 

Bibliotek & Borgerservice i e�eråret 2017 væ

ret på besøg hos fem 9. klasser i kommunen og 

afviklet undervisning. Projektet handler om at 

give eleverne mere forståelse for samfund og 

økonomi samt digital dannelse og datasikker

hed og herigennem øge de unges digitale kom

petencer og medborgerskab. 

 

FÆLLESSKAB - FAGLIGT OG SOCIALT 

I 2017 har vi arbejdet sammen om undervis

ning, sikkerhed og telefonbetjening  og vi har 

ha� fodboldkamp, fællesspisninger og julefro

kost. 

I dobbel/rioen har vi lagt skinnerne for den 

nye måde vi i fællesskab møder vores borge

re og hinanden på og de helt prak ske  ng, 

der følger med en sammenflytning  men de 

sociale arrangementer er vokset op nedefra. 
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BIBLIOTEK & BORGERSERVICE 
FÆLLES GRÆNSEFLADER 

SAMSKABELSE, SAMARBEJDE OG FRIVILLIGHED 

Grundprincipperne for det nye bibliotek på 

Væggerløse Skole er udviklet i samskabende 

proces med brugerne. Principperne blev skabt 

på et a�enmøde på biblioteket i Væggerløse og 

der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagel

se af borgere og personale, der har sikret det vi

dere arbejde med principperne . 

 

Bibliotek & Borgerservice skal være et sted, 

hvor vi samler rådgivning og hjælp %l borgerne i 

mange forskellige henseender. 

I 2017 er Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgiv

ning og Åben Rådgivning fly0et ind i vores fæl

les lokaler. Forbrugerrådet Tænk’s Gældsrådgiv

ning er et vig%gt sted for borgerne at kunne 

henvende sig, når der er brug for hjælp og vej

ledning %l at få økonomien på re0e kurs.  

Hos Åben Rådgivning kan forældre, børn og un

ge få hjælp %l at håndtere forskellige problema

%kker, lige fra mobning, ensomhed og skilsmis

se  %l vold og misbrug. 

I Velkomstområdet er der lavet en fælles op

slagsvæg, hvor alle arrangementer fra forenin

ger, kultursteder m.m. kan udbyde deres arran

gementer %l offentligheden samt søge nye frivil

lige. 

 

 

 

 

FÆLLES PROJEKTER I 2018 

I samarbejde har Bibliotek & Borgerservice ud

arbejdet følgende udviklingsplan med mål for 

fælles projekter i 2018: 

SKABE FÆLLES KULTUR OG SAMMENHOLD 

Mål: God medarbejder%lfredshed  oplevelse af 

teambuilding og fælles fagligt fundament. 

DELE KOMPETENCER 

Mål: God bruger%lfredshed med oplevelsen af det 

fælles rum og god medarbejder%lfredshed  ople

velse af gensidig kendskab og retningslinjer for god 

service. 

KOMMUNIKERE TVÆRGÅENDE TILBUD OG FÆL-

LESSKABER 

Mål: God bruger%lfredshed; biblioteks og borger

servicerummet er findbart og læsbart. 

FREMME DIGITAL SELVBETJENING 

Mål: Kendskab og interesse blandt ny

pensionister. 

TILBYDE FÆLLESSKABER TIL UDSATTE BORGERE 

Mål: Temadag gennemført med mindst 50 delta

gende nypensionister. 

STYRKE SAMSKABELSE OG SAMARBEJDE 

Mål: Øget antal samskabende projekter i de prio

riterede borgergrupper. 

MOTIVERE FRIVILLIGE 

Mål: Øget interesse for og %lgang af frivillige. 
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INDLEDNING 

2017 var et skelsæ0ende år for Guldborgsund

bibliotekerne. Det var blandt andet året, hvor Bor

gerservice fly0ede ind på Hovedbiblioteket. Det be

tød omfa0ende ombygning og omrokering af perso

nalet af flere omgange. Vi kom dog godt igennem 

hele processen og Bibliotek & Borgerservice funge

rer godt for både borgere og personalet.  

Det var også i 2017, at vi gjorde biblioteket endnu 

mere %lgængeligt. For et år siden blev åbent biblio

tek en realitet på Hovedbiblioteket. Dvs. at borger

ne kan beny0e biblioteket syv dage om ugen i %ds

rummet kl. 7 %l 22. Hver dag. Ligesom på vores fem 

andre biblioteker, som har ha� åbent bibliotek i fle

re år.  

2017 var også året, hvor vi slog dørene op for det 

enestående fabrika%onslaboratorium FabLab Guld

borgsund. Et innova%vt værksted, hvor kommunens 

borgere kan udfolde deres krea%ve evner ved hjælp 

af den nyeste teknologi. En ny måde at tænke bibli

otekets kerneopgave; at understø0e læring og sam

%dig følge med udviklingen.  

Derudover var 2017 et år som alle andre spækket 

med lærerige arrangementer %l den brede befolk

ning og %l nicherne, så der er noget for enhver bor

ger. Sam%dig holder vi fast i den tradi%onelle tanke 

om, hvad biblioteket er. Et sted med %lbud %l alle og 

et sted, hvor den enkelte borger kan få lige præcis 

den hjælp, han eller hun har behov for. Hjælp %l at 

navigere i den enorme mængde af informa%on. 

Hjælp %l at finde lige præcis det materiale, borgeren 

har behov. Det er en service, vi yder dagligt. Fak%sk 

flere hundrede gange om dagen, hvis vi ser på det 

årlige besøgstal. Vi servicerer borgere i alle aldre fra 

alle samfundslag. 2017 blev med andre ord endnu 

et år, hvor vi udførte vores kerneopgave %l glæde og 

gavn for kommunens borgere.  

I årsberetningen kan du læse mere indgående om, 

hvad Guldborgsundbibliotekerne %lbyder borgerne 

og om, hvordan vi lever op %l måla�alerne. Dog er 

beskrivelserne i grove træk, da vi umuligt kan næv

ne hver enkel ak%vitet, men årsberetningen skulle 

gerne give et godt overblik over vores fælles indsats 

for at nå de ops%llede mål  både for Guldborgsund

bibliotekerne og for Bibliotek & Borgerservice som 

helhed. 

Charlo0e Møller & Jan Holmquist  

Lederteam Bibliotek & Borgerservice 
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BESØGENDE PÅ BIBLIOTEKERNE 
Hver dag beny0er hundredevis af borgere Guld
borgsundbibliotekerne. Med seks biblioteker for
delt over hele kommunen bor de fleste borgere for
holdsvis tæt på et af vores biblioteker. 
I 2017 var det samlede besøgstal 350.180 fordelt på 

bibliotekerne i Nykøbing, Nysted, Nørre Alslev, Saks
købing, Stubbekøbing og Væggerløse. Det er en s%g
ning på 66.861 i forhold %l 2016. 
De 207.568 besøg foregik på Hovedbiblioteket. 
Lokalbibliotekerne havde %lsammen et besøgstal på 
142.612. 

BIBLIOTEKET 
I TAL - 2017 

REGISTRERING AF ”ÅBENT BIBLIOTEK” LOGINS PÅ HOVEDBIBLIOTEKET  

ÅBENT BIBLIOTEK 
E�er indførelsen af åbent bibliotek har borgerne desuden mulighed for at beny0e biblioteket lige præcis, når 
det passer dem bedst. Og det gør de. Flere lukker sig ind allerede fra kl. 7 om morgenen og mange beny0er 
biblioteksrummet om a�enen eller i weekenden. 
 
I 2017 havde vi 14.960 logins på Hovedbiblioteket. 

 Nykøbing Nr. Alslev Stubbekøbing  Væggerløse Sakskøbing Nysted 

Januar 13.580 2.615 2.580 1.159 3.146 2.574 

Februar 15.432 2.700 2.542 1.152 2.521 2.703 

Marts 18.763 2.721 2.806 1.538 3.026 2.494 

April 15.392 2.486 2.608 1.346 2.720 2.466 

Maj 17.386 2.226 1.303 1.328 3.101 2.410 

Juni 17.842 2.209 2.825 1.367 3.348 2.549 

Juli 18.148 2.225 3.033 1.435 3.227 2.722 

August 17.820 2.309 2.819 1.314 3.506 2.818 

September 17.409 2.379 2.631 1.411 2.785 2.640 

Oktober 19.810 2.427 3.404 1.213 3.662 2.824 

November  19.773 2.448 2.698 1.238 2.319 2.688 

December 16.213 2.071 2.373 1.076 2.390 1.958 

Total 207.568 28.816 31.622 15.577 35.751 30.846 

31 



FÆLLESSKABER FOR 
VOKSNE 

SÅ MEGET LÅNER VI UD - UDLÅNSTAL 
Selvom vi låner flere tusinde materialer ud, er vores 
erfaring, at borgerne generelt bruger biblioteket an
derledes end %dligere. Fx oplever vi en stor s%gning 
på brugen af lydbøger fra eReolen, som borgerne 
har adgang %l fra vores hjemmeside. 
 

Udlånstallet af materialer for 2017 er ca. 350.000.  
 
I 2016 udlånte vi 9.869 lydbøger og de0e tal steg i 
2017 %l 12.088  en s%gning på 22,5 procent på bare 
et år. 

BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Biblioteksklubben blev etableret i oktober 2014. 
Klubben tæller knapt 1300 medlemmer og der kom
mer hver uge nye %l.  
Det er gra%s at være medlem af klubben, som pri
mært indbefa0er invita%oner %l særlige arrange
menter, rabat på bille0er og et informa%vt måneds
brev en %l to gange om måneden. Vi slår især på, at 
klubben er et fællesskab og det er o�est også gen
gangere, der deltager i arrangementerne. To gange 
om året holder vi Release på vores arrangements
program kun for medlemmer, hvor vi giver et smug
kig på det nye program og har et foredrag og/eller 
musik på programmet.  
I 2017 aMoldt vi syv arrangementer i klubregi. For
uden forårs og e�erårsreleasen, der bød på en 
a�en om LollandFalster Lovestorm, holdt vi blandt 
andet nytårskur med foredrag af TomBuk Swienty 
om hans aktuelle bog ”Tommy og Tanne”, bød på en 
spændende li0erær byvandring med skuespiller 

Chris%an Steffensen og havde besøg af danser og 
vinder af årets Vild med Dans, Michael Olesen, der 
blandt andet fortalte om kunsten at lære nybegyn
dere at danse. 
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FASTE KLUBBER 
OG CAFEER 

Vi har også rig%g mange andre faste klubber og ca
feer på vores biblioteker. På Hovedbiblioteket har vi 
blandt andet lek%ecafé hver mandag og torsdag pri
mært for unge og voksne. Det enestående ved lek
%ecafeen er, at den er drevet af frivillige hjælpere 
med forskellige kompetencer inden for almindelige 
skolefag som dansk, tysk, matema%k og fysik. 
 
LÆSEKREDSE 
I 2017 var der 11 læsekredse/klubber (alle mødes 
flere gange på en sæson). Fx Krimiklubben, Klassi
kerklubben, DR Romanklubben og Novellelæsning. 
Alle er startet i biblioteksregi og de fleste er nu selv
styrende. Der er dog enkelte af dem, der styres af 
en bibliotekar. 

I de selvstyrende læsekredse s%ller vi blot vores lo
kaler og eksper%se %l rådighed, hvis deltagere har 
brug for fx læseinspira%on, læselister eller få bes%lt 
materialer hjem.  
Da mange af kredsene er selvstyrende, er det svært 
at komme med et præcist deltagerantal, men vi es%
merer, at læsekredsene talte omkring 104 deltagere 
i 2017. 
 
På Nysted bibliotek har vi desuden en strikkecafé, 
der er startet i biblioteksregi og nu drives af frivilli
ge. 

MUSIK, DEBAT OG LITTERATUR 
Vi har flere faste klubber, der køres som arrange
menter: 
 

• Rockly:eklubben (148 deltagere) 
• DR Klub Klassisk (87 deltagere) 
• Li:eratur=men (46 deltagere) 
• Debatcafeen Tænkepauser (135 deltagere) 
 

Mange af klubberne og læsekredsene er in%me 
grupperinger med flere gengangere. Generelt lever 
vores udbud af klubber og cafeer op %l måla�alen 
om stærke fællesskaber og netværk i lokalområdet.  
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ARRANGEMENTER 
FOR VOKSNE 

I 2017 a�oldt vi 120 arrangementer for voksne for
delt på vores seks biblioteker. 4.781 personer deltog 
i de mange arrangementer. 

To gange årligt udkommer vores arrangementspro

gram �l både voksne, børn og nu unge. Programmet 

er ganske alsidigt med store, landskendte navne og 

mindre lokalkendte kunstnere. Ens for hver sæson 

er, at programmet indeholder: 

 

⇒ Noget =l den brede befolkning 
⇒ Nicheemner 
⇒ Højaktuelle emner 
⇒ Historiske emner 
⇒ Innova=ve emner 
 

I 2017 har vi fx ha' arrangementer med kendte for

fa(ere som Ane Riel (Harpiks) og vinderen af De 

Gyldne Laurbær 2017 Merete Pryds Helle (Folkets 

skønhed), journalist og vinder af Læsernes Bogpris 

2017 Abdel Aziz Mahmoud (Hvor taler du flot 

dansk!) og Pia Fris Laneth (Lilys Danmarkshistorie). 

 

Vi har belyst emner som børn under besæ(elsen, 

Reforma�onen, Dansk Ves�ndien, Den Russiske Re

volu�on og Tove Ditlevsens forfa(erskab. 

 

Smagt på og hørt om insekter som frem�dens føde

varer, blevet klogere på ;umreår for seniorer og på, 

hvordan vi genbruger endnu mere. 

 

Vi har ha' besøg af højaktuelle Chris�na Rosendahl, 

der præsenterede sin helt nye meget hypet og pris

belønnet dokumentarfilm om krisecenteret Danner 

for voldsramte kvinder (”VOLD  I kærlighedens 

navn”) og vi har hørt, hvordan vi bør forholde os �l 

flygtningestrømmen af �dligere journalist på DR 

Thomas Ubbesen. 

 

Lokalt har vi udbudt arrangementer med af et hav af 

lokale forfa(ere fra Forfa(erforeningen StORD

strømmen, som har læst højt fra deres forfa(erska

ber (Ord på biblioteket), budt på violinkoncerter af 

Roberto Falcone og hørt om Sophus Claussen af den 

lokale forfa(er Thorvald Berthelsen 

 

. . . . og meget, meget mere. 

 

Vi har ha' besøg af glade borgere, rørte borgere og 

borgere der har nydt, grinet og lært. Det ved vi, for 

det fortæller de os. 
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ARRANGEMENTER 
FOR BØRN OG UNGE 

BØRN OG UNGE 

Vi har dagligt besøg af børn og unge i alle aldre. 

Hvordan de bruger biblioteket, er meget forskelligt. 

Fra morgenstunden kan vi have besøg af alt fra ny

bagte forældre med småbørn og søskende, dagins�

tu�oner og skoleklasser �l om e'ermiddagen, hvor 

børn og unge kommer selv eller sammen og låner 

materialer, læser bøger, leger, deltager i arrange

menter og spiller bræt eller computerspil med kam

meraterne eller med familien. Mange deltager også 

i vores selvkørende temaworkshops, som kører fire

fem gange hver sæson mandag �l fredag. 

PLADS TIL TEENS 

Som noget nyt har vi fået plads �l et ungdomshjørne 

på Hovedbiblioteket. Generelt har vi sat mere ind på 

teens og i e'eråret 2017 opre(ede vi i den forbin

delse li(eraturklubben Bookeaters for unge i alde

ren 14 �l 20 år. 

TEMA-DAGE FOR BØRNEFAMILIERNE 

I september 2016 lancerede vi ”SøndagsKick på Bør

nebib!”  et ini�a�v sat i verden for at lokke børne

familierne på biblioteket, når de har �den �l det. 

SøndagsKick foregik tre søndage kl. 10 �l 14 i e'er

årssæsonen med forskellige temaer. Vi lavede et lig

nende koncept i 2017 med temaer som li(erære 

makerspaces  lidt samme koncept to søndage i for

året. 

Da arrangementerne ikke kræver billet, er deltager

antallet ikke 100 procent sikkert, men ud fra tælle

ren på døren es�meres det, at der har være om

kring 510 deltagere igennem �lsammen �l disse fem 

arrangementer. 

ARRANGEMENTER FOR BØRN OG UNGE 

I 2017 a�oldt vi 105 arrangementer for børn og un

ge fordelt på vores seks biblioteker (planlagte skole

forløb er ikke talt med). Da flere af vores børnear

rangementer ikke kræver billet (fx workshops og 

SøndagsKicks) kan deltagerantallet ikke helt danne 

overblik over, hvor mange deltagere vi helt konkret 

har ha'. Et es�mat er knapt 4000 deltagere. 

I årets løb har børn og unge kunne deltage gra�s i: 

• Krea�ve workshops 

• Teaterfores�llinger 

• Arrangementer med bevægelse (s�mulas�k, 

yoga etc.) 

• Koncerter 

• Rollespil 

• Filmvisninger 

• Temadage (pandekagedagen, interna�onal 

bamsedag etc.) 

• Spilarrangementer (brætspil og digitale spil) 

• Højtlæsninger 

• Foredrag 

 

Som noget nyt har vi i 2017 ha' besøg af YouTubere 

både i foråret og e'eråret (RobinSamse og Astrid 

Olsen), der har fortalt om det at være YouTuber, og 

det har især vagt interesse. 
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SKOLEFORLØB 

Vi har hvert år mange forskellige skoleklasser igen

nem biblioteket. Mange af vores �lbud er igennem 

Kulturtjenesten. Sidste år a�oldt vi 26 skoleforløb 

gennem Kulturtjenesten, hvor 635 elever på folke

skoleniveau deltog. Skoleforløbene har omhandlet 

emner som: 

• Digital dannelse 

• Bookhunt 

• Hack en billedbog 

• Den Store Bas�an  

• Reforma�onen 

• Booktalk 

 

Derudover har vi budt på forfa(erbesøg �l skole

klasserne (Kasper Hoff og Bodil El Jørgensen), arran

gementer i forbindelse med landsdækkende kam

pagner som Billedkunstens Dag, Forskningens Døgn 

og Naturvidenskabsfes�val samt den årlige lands

dækkende SmartParatSvar vidensquiz for 6. klasse

trin, der i år talte � deltagende klasser (80 elever 

plus publikum i form af deres klassekammerater) 

fordelt på seks forskellige skoler i kommunen. 

 

 

Vi oplever generelt stor �lslutning og e'erspørgsel 

på vores skoleforløb. 

BOBLERIET 

Vi har af flere omgange udbudt arrangementer i 

samarbejde med Bobleriet. I foråret kunne skoleele

ver og studerende deltage i seks workshops fordelt i 

hele kommunen om af overvinde eksamensangsten 

og blive bedre �l præsenta�oner udbudt af de loka

le iværksæ(ere fra MepTek. 

I e'eråret �lbød vi tre lærerige og fællesskabende 

rollespil samt en i den grad inddragende dansekon

cert med rytmik for børnehavebørn. 
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FÆLLES INDSATS 
PÅ TEMAUGER 

Selvom børnebiblioteket og voksenbiblioteket på 

Hovedbiblioteket køres separat (der er et børneud

valg og et voksenudvalg), laver vi o'e en fælles ind

sats. Det sker især ved landsdækkende temauger. 

I 2017 havde vi fx en fælles indsats �l Danmarks Bib

lioteksuge i uge 41 og Nordisk Biblioteksuge i uge 

46. 

DANMARKS BIBLIOTEKSUGE 
Danmarks Biblioteksuge handlede i år om demokra� 

og hele ugen igennem var der ak�viteter på Hoved

biblioteket, der understø(ede temaet: 

⇒ Direkte Demokra� – stem ja eller nej og se 
resultatet ført ud i praksis i morgen 

⇒ Børnevalg – stem på din favori'igur fra bør
neli*eraturens verden ud fra mærkesagerne 

⇒ Inds�l en særlig person �l fortjenstmedalje 
og kreer selv medaljen i FabLab 

⇒ Mød en poli�ker (en dagins�tu�on mødte 
Mar�n Lohse) 

⇒ Retorikarrangement for en skoleklasse 
 

NORDISK BIBLIOTEKSUGE 
I anledning af Finlands 100 års jubilæum for selv

stændighed tog Nordisk Biblioteksuge udgangs

punkt i finsk li(eratur. I den forbindelse a�oldt vi 

højtlæsninger af finsk li(eratur. 

Hver dag fra mandag �l fredag a�oldt vi morgengry 

højtlæsninger med badgeworkshop for børn og tra

di�on tro markerede vi den landsdækkende Skum

rings�me med højtlæsning for voksne mandag 

a'en. 
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LOKALBIBLIOTEKERNE 
I GULDBORGSUND 

Lokalbibliotekerne udgør en vig�g del af Guldborg

sundbibliotekerne. 142.612 af vores besøgende be
søgte i 2017 et af bibliotekerne i: 

• Nysted 
• Nørre Alslev  
• Sakskøbing 
• Stubbekøbing 
• Væggerløse 
 

Dvs. at 40,7 procent af Guldborgsundbibliotekernes 

mange besøg foregik på et af lokalbibliotekerne og 

besøgstallet ligger i snit på 2.376 besøg om måne

den på hvert bibliotek. 

I 2017 stod de fem biblioteker desuden for: 

• 26 voksenarrangementer 
• 25 kunstuds�llinger 
• 33 børnearrangementer 
 

110 ÅRS FØDSELSDAG 
2017 var et stort år for især Sakskøbing Bibliotek. I 

november kunne biblioteket fejrer 110 års fødsels

dag. ”Biblioteket for Saxkjøbing og Omegn” blev op

re(et i 1907 og havde i starten �l huse på Hotel 

Saxkjøbing og har siden 1923 ha' �l huse på sin nu

værende placering. Dagen blev markeret med et 

festligt program, hvor flere af bibliotekets brugere 

kiggede forbi. 

Det var også i 2017, at Borgerservice fly(ede ind på 

biblioteket med en ugentlig åbningsdag om torsda

gen. 

FLYTNING TIL SYDFALSTER SKOLE 
I 2018 fly(er Væggerløse Bibliotek ind i Byens Hus 

på Sydfalster Skole. I arbejdet omkring flytningen 

har vi inddraget brugerne i processen. I 2017 a�oldt 

vi i den forbindelse et inddragende borgermøde, 

hvor alle der deltog, kunne komme med deres input 

�l indretning og ønsker for det nye biblioteksrum. 

E'erfølgende er der blevet nedsat en arbejdsgruppe 

af privatpersoner fra mødet og andre aktører, der 

arbejder videre med projektet. 
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FABLAB 
GULDBORGSUND 

I april 2017 åbnede FabLab Guldborgsund med et 

brag af en åbningsfest. Et innova�vt fabrika�onsla

boratorium, der s�ller den nyeste teknologi �l rådig

hed for borgerne, så de kan føre deres krea�ve ide

er ud i virkeligheden og blive klogere på teknologi

en. 

FabLab indeholder blandt andet: 

• 3D printere 

• CNC fræser 

• Laserskærer 

• Folieskærer 

• Bannerprinter 

• Varmepresser 

• Loddeudstyr 

• Symaskiner 

• Pc’er og so ware 

 

Lab’et har åbent to gange om ugen og der er al�d 

folk, der har lyst �l at prøve kræ'er med teknologi

en. Deltagerne er i alle aldre  både børn, unge, 

voksne og ældre. 

SKOLEFORLØB I FABLAB 

Det blev i sin �d beslu(et, at alle Guldborgsund 

Kommunens 5. klasser skulle igennem et skrædder

syet forløb i FabLab for at arbejde med teknologien. 

Der blev sam�dig lagt vægt på samarbejde og fæl

lesskab i projektet; Klasserne skulle fabrikere et 

skakspil �l klassen med eleverne som 3D brikker. 

Inden selve forløbet i FabLab var der en del forbere

delse på skolerne. På dagen fik eleverne en grundig 

introduk�on �l teknologien på Hovedbiblioteket, 

hvor FabLab’et er placeret. Her skulle de arbejde 

med so'waren i grupper og skabe deres individuelle 

brikker  blandt andet ved at scanne hinanden i 3D. 

E'erfølgende blev der arbejdet videre med projek

tet på skolerne, hvor eleverne 3D printede deres eg

ne brikker �l et samlet spil. 

I e'eråret 2017 havde vi 22 5.klasser (plus to pilot

klasser) igennem i FabLab  hele 521 elever deltog i 

forløbet. 

ARRANGEMENTER I FABLAB 

For at skærpe opmærksomheden omkring FabLab’et 

og afmys�ficere teknologien har vi desuden a�oldt 

arrangementer for henholdsvis børn og voksne. In

den åbningen fik Biblioteksklubben helt eksklusivt 

mulighed for at se alle de muligheder, der er i labo

ratoriet og i sensommeren a�oldt vi en veninde

a'en i samarbejde med magasinet Vi Kvinder på Lol

land Falster. Derudover har vi ha' et par workshops 

for børn, hvor de kunne fabrikere deres egen fidget 

spinner. 
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OUT AND 
ABOUT 

For at gøre opmærksom på alle vores �lbud, delta

ger vi gerne i arrangementer i lokalområdet. I 2017 

var vi repræsenteret ved: 

• Kvindfolkemødet 

• Havnens Dag (Stubbekøbing) 

• Kulturna2en 

• Velkomstmødet for nye 3lfly2ere 

 

BIBLIOTEKET KOMMER 

Ikke alle borgere har mulighed for at besøge vores 

biblioteker. Især ikke vores ældre borgere. Flere be

ny(er sig derfor af ”Biblioteket kommer

ordningen”. Både centre og privatpersoner: 

Centre: 

• Bakkehus (besøg hver måned) 

• GuldBoSund (besøg hver anden måned) 

• Nørre Alslev Center (besøg hver måned) 

• Solgården (besøg hver tredje måned) 

• Stubbekøbing Center (besøg hver måned) 

• Sundby (Lindehaven) (besøg hver tredje måned) 

Det er svært at trække sta�s�k på, hvor mange bru

gere der er pr. center, da ikke alle er opre(ede som 

lånere, men blot kommer forbi på stedet. 

Privatpersoner: 

• Nykøbing og omegn: 30 lånere 

• Nørre Alslev: 6 lånere 

• Nysted: 9 lånere 

• Sakskøbing: 7 lånere 

• Stubbekøbing: 8 lånere 

• Væggerløse: 6 lånere 

 

Alle ture køres hver 5. uge. 

Foruden denne ordning, havde vi en ordning med 

Arresthuset i Nykøbing, hvor vi kom en gang om 

ugen. A'alen ersta(es med etablering af en afde

ling i det nye fængsel, Storstrøm Fængsel, i 2018. 

TURISTER 

I ferieperioderne har vi også besøg af turister. For at 

imødekomme, at turisterne også får mest muligt ud 

af biblioteket, har de mulighed for at få adgang �l 

åbent bibliotek på samme vilkår som vores andre 

brugere. Derudover �lbyder vi et rela�vt stort ud

valg af arrangementer i ferieugerne uge 7 og 42 med 

henblik på at understø(e målet om at udvide turist

sæsonen. 

Både lokale og turister kan desuden prøve kræ'er 

med spillet ”Skjulte Ska(e”  en vidensquiz i byrum

met der �lgås via smartphone. Spillet guider delta

gerne rundt i byen og er sam�dig et læringsspil, da 

de bliver klogere på byens historie. 

40 



MARKEDSFØRING 
AF BIBLIOTEKET 

Måla'alens indsats om synliggørelse af �lbud, ak�

viteter og herligheder gør, at markedsføring er ble

vet en vig�g del af at drive bibliotek. Vi bruger både 

trykte, digitale og sociale medier �l at markedsføre 

os. 

Vi har rig�g mange besøg af de lokale medier, der 

gerne dækker vores arrangementer. Derudover har 

vi næsten dagligt omtale af kommende ak�viteter i 

Folke�dende samt stort set hver uge i ugeavisen. 

MEDIER BIBLIOTEKET BRUGER TIL MARKEDSFØ

RING 

 

• Vores hjemmeside guldbib.dk 

• Sociale medier: 

◊ Facebook 

∗ Vores egen Facebookside 

∗ Kommunens Facebookside 

◊ Instagram 

◊ Twi*er 

◊ Youtube 

• Pressemeddelelser -l de lokale medier: 

◊ Folke-dende 

◊ Ugeavisen Guldborgsund 

◊ Søndagsavisen /Sydfalsternyt 

◊ TV ØST 

◊ DR regional 

◊ Radio Sydhavsøerne 

 

• Webportaler: 

◊ LF kalenderen 

◊ Kulturnaut 

◊ ForældreIntra 

◊ Kulturtjenesten 

◊ Guldborgund.dk 

• Annoncer: 

◊ Kommunens pyloner og skærme i hallerne 

◊ Lokalaviserne (primært KommuneNyt) 

◊ Magasiner og turistguides fx: 

∗ Lolland Falsters turistguide 

∗ Seniorliv 

∗ Vi Kvinder på Lolland Falster 

• Nyhedsbreve -l Biblioteksklubben 

• Trykt materiale: 

◊ Arrangementsprogram 

◊ Flyers 

◊ Plakater 

◊ Brochurer 
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INDSATSEN PÅ DE 
SOciale MEdier 

SoMe INDSATSEN 

I skrivende stund (januar 2018) tæller vores Face

bookside, som er det sociale medie, vi er mest ak�

ve på, 1842 følgere – og der kommer støt flere �l. 

Facebooksiden styres af Onlinegruppen som gør 

meget ud af, at siden er levende, aktuel og alsidig. 

Her kan følgerne blandt andet læse om kommende 

arrangementer, abonnere på begivenheder, se bille

der fra a,oldte arrangementer, se sjove små input 

fra hverdagen og holde sig opdateret på, hvad der 

ellers sker på vores seks biblioteker. 

Vi har fået rig�g gode �lbagemeldinger fra borgerne 

på, at det o.e er på Facebook, at de bliver opmærk

somme på vores �lbud. Mange beny0er sig af tag

ging og tagger dem, de gerne vil have med �l arran

gementet eller som de fores�ller sig, det kan have 

interesse hos. Det gælder for flere aldersgrupper 

men nok især minus 50 år. 

For at kræse om følgerne laver gruppen også rent 

underholdende opslag, så Facebooksiden sam�dig 

er et sjovt sted at være digitalt. Blandt andet er der 

hvert år i december julekalenderkonkurrence dag

ligt ind�l julea.en, hvor interak�onen blandt følger

ne især er høj. 

SoMeBi 

For at biblioteker i hele landet kan gøre brug af hin

andens erfaringer på de sociale medier, blev der i 

2016 opre0et en SoMeBi portal, hvor hvert biblio

tek kunne dele sine erfaringer og inspirere andre 

biblioteker med deres bedste opslag.  Kampagnen, 

som er blevet en �lbagevendende begivenhed, kul

minerede med en temadag med input fra eksperter 

inden for SoMe og en afslu0ende prisuddeling med 

eksperterne som jury. 

I 2016 blev Guldborgsundbibliotekerne nomineret 

to gange og vandt en pris. 

I 2017 blev Guldborgsundbibliotekerne nomineret 

fire gange og vandt ligeledes en pris. Det var det hø

jeste antal nomineringer et bibliotek havde opnået 

(Viborg Bibliotekerne var ligeledes nomineret fire 

gange i 2016).  
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BIBLIOTEKETS 
SAMARBEJDSPARTNERE 

Biblioteket samarbejder med rig�g mange forskellige aktører. Både �l arrangementer, skoleforløb og med at 

s�lle materialer, lokaler eller vores eksper�se �l rådighed. I 2017 har vi fx samarbejdet med: 

⇒ Nykøbing F A:enskoler 

⇒ Folkeuniversitetet 

⇒ Museum Lolland Falster 

⇒ Forfa*erforeningen StORDstrømmen 

⇒ Sundhedsplejen 

⇒ Slægtshistorisk forening 

⇒ Andre biblioteker 

⇒ Kulturtjenesten 

⇒ Kommunens uddannelsesins-tu-oner 

⇒ Marielyst Højskole 

⇒ PsykInfo (En af os) 

⇒ VUC 

⇒ Guldborgung Ungdomsskole 

⇒ Storstrøm Fængsel / Arresthuset 

⇒ Nykøbing Katedralskole  

⇒ CultHus 

⇒ Marius Mortensen E:f. 

⇒ Vi Kvinder på Lolland Falster 

⇒ Restart Lindholm 

NYT I 
2018 

Vi har masser af �ltag på bedding i 2018. For eksempel gennemgår børnebiblioteket en renovering, så det bli

ver endnu mere indbydende. I samme ombæring udbygger vi ungdomsafdelingen og et åbent magasin for 

offentligheden er også så småt på tegnebræ0et. 

På li0eratursiden skal i den grad nævnes kærlighedsfes�valen KærLi0, som finder sted på Fuglsang Herregaard 

første weekend i maj. Fes�valen er sin første af sin slags og er blevet �l i en arbejdsgruppe fra forfa0erforenin

gen StORDstrømmen, en interessegruppe under Dansk Forfa0erforeningen og er siden hen blevet �l et projekt 

under Guldborgsundbibliotekerne. Derudover byder året på: 

⇒ Bedre overblik over huset (velkomstskærm) 

⇒ Væggerløse Bibliotek fly*er ind på Sydfalster Skole 

⇒ Livestreamede foredrag på engelsk 

⇒ Flere arrangementer målre*et unge 

⇒ Samarbejde med Storstrøm Fængsel 

⇒ Indvielsen af den ny istandsa*e Frilu:scene i Rosenvænget  

⇒ Udviklingen af 23 maker -ng  

⇒ Forløb i FabLab med Ungdomsskolen 

⇒ Fang fortællingen (landsdækkende kampagne om nytænkende kulturformidling -l børn) 

⇒ Inddragende og samskabende teater og samtalesalon (samarbejde med Teatret Masken) 
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PLANTEGNING - DET NYE 
BØRNEBIBLIOTEK 
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