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INDLEDNING 

2018 har været et hektisk år, hvor hver enkelt med-

arbejder har ydet et stort personligt engagement, 

taget ejerskab og været omstillingsparat for at løfte 

alle dagligdagens opgaver og indsatser. 

 

Ud over den daglige drift, hvor både biblioteker og 

borgerservicecentre møder borgerne dagligt, har 

året været præget af store indsatser. Foråret var 

præget af omflytning og nyindretning af børnebib-

lioteket og afholdelse af den store kærlighedslittera-

turfestival. Sommeren og sensommeren stod i 

arrangementernes tegn med Kulturnat, Lindholm i 

Spil, Study in Nykøbing og så var der Fang Fortæl-

lingen i efteråret. Samskabelse med brugerne har 

været kernen i flere indsatser og det har været 

konstruktive og lærerige processer, der havde til 

formål at udvikle tilbud sammen med brugerne, så 

det kom til at afspejle deres behov. 

 

Samtidig med de mange aktiviteter for borgerne 

blev 2018 også året, hvor Bibliotek & Borgerservice 

kiggede indad. I marts måned blev de før 2 lokale 

MED-udvalg slået sammen til et fælles MED for 

Bibliotek & Borgerservice og i efteråret har Trio´en 

for Bibliotek & Borgerservice påbegyndt arbejdet 

med et organisationseftersyn for at se, om organise-

ringen fremadrettet skal være anderledes. 

 

Derudover var 2018 et år som alle andre spækket 

med lærerige biblioteksarrangementer til den brede 

befolkning og til nicherne, så der er noget for en-

hver borger. Samtidig holder vi fast i den traditionel-

le tanke om, hvad biblioteket er - et sted med tilbud 

til alle og et sted, hvor den enkelte borger kan få 

lige præcis den hjælp, han eller hun har behov for. 

Hjælp til at navigere i den enorme mængde af infor-

mation. Hjælp til at finde lige præcis det materiale, 

borgeren har behov. Det er en service, vi yder dag-

ligt. Faktisk flere hundrede gange om dagen, hvis vi 

ser på det årlige besøgstal. Vi servicerer borgere i 

alle aldre fra alle samfundslag. 2018 blev med andre 

ord endnu et år, hvor vi udførte vores kerneopgave 

til glæde og gavn for kommunens borgere. 

 

Borgerservice har fortsat i 2018 ha2 fokus på kerne-

opgaven - at hjælpe borgerne 3l i højere grad at 

kunne mestre egen 3lværelse. Hjælpen ydes e2er 

borgerens behov på den digitale, telefoniske eller 

personlige kanal.  For digitale borgere skal digital 

informa3on være så let 3lgængelig og forståelig 

som muligt, og der skal være hjælp 3l oplæring i de 

digitale løsninger og det digitale sprog. Denne hjælp 

ydes ved videovejledninger på hjemmesiden, i den 

telefoniske guidning og ved medbetjening i person-

lige henvendelser. Mange borgere henvender sig 3l 

CallCenteret og ekspederes med en straksa5laring 

eller klædes på 3l det videre forløb og endelig står 

fronten klar 3l at tage imod de personlige henven-

delser samt hjælpe borgere, der ikke selv kan.  

 

I årsberetningen kan du læse mere indgående om, 

hvad Guldborgsund-bibliotekerne og Borgerservice 

tilbyder borgerne og om, hvordan vi lever op til de 

mål, der er sat. Dog er beskrivelserne i grove træk, 

da vi umuligt kan nævne hver enkel aktivitet, men 

årsberetningen skulle gerne give et godt overblik 

over vores daglige arbejde og indsatser for at give 

borgerne de bedst mulige tilbud. Endelig giver rap-

porten indsigt i de mål Guldborgsund-bibliotekerne 

og Borgerservice har sat for 2019. 

Rigtig god læselyst! 

Charlo:e Møller 

Leder af Bibliotek & Borgerservice 
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I 2018 arbejdede Bibliotek & Borgerservice fortsat 
ud fra hver sin måla�ale. 
 
BIBLIOTEKET HAVDE FØLGENDE MÅL:BIBLIOTEKET HAVDE FØLGENDE MÅL:BIBLIOTEKET HAVDE FØLGENDE MÅL:BIBLIOTEKET HAVDE FØLGENDE MÅL:    
 
FÆRDIGRENOVERING AF BØRNEBIBLIOTEKETFÆRDIGRENOVERING AF BØRNEBIBLIOTEKETFÆRDIGRENOVERING AF BØRNEBIBLIOTEKETFÆRDIGRENOVERING AF BØRNEBIBLIOTEKET    
I august måned blev det nye og mere indbydende 
børnebibliotek indviet. Børnene og deres voksne har 
taget godt imod de nye faciliteter og nyder den nye 
og inspirerende indretning. Det var meningen, at 
der i samme ombæring skulle udbygges med en 
ungdomsafdelingen og et åbent magasin for offent-
ligheden og der var søgt anlægsmidler her9l. Da 
midlerne ikke blev bevilliget er projektet ikke effek-
turet. Der tænkes dog fortsat i 2019 at indre;e et 
område 9l de unge besøgende. 
 
KÆRKÆRKÆRKÆR----LITTLITTLITTLITT    
Første weekend i maj 2018 blev Danmarks første 
kærlighedsfes9val, Kær-Li;, a=oldt på Fuglsang 
Herregaard. Fes9valen blev arrangeret og a=oldt i 
samarbejde med forfa;erforeningen StORDstrøm-
men, en interessegruppe under Dansk Forfa;er-
forening. Fes9vallen blev vel besøgt af mange inte-
resserede gæster. Evalueringen viste, at der blev 
brugt mange personaleressourcer på projektet også 
i Culthus, som var bidragsyder 9l arrangementer 9l 
børnene. I center for Borger & Branding er det der-
for beslu;et at der fremover skal være en fælles 
drø�else af, hvilke større events der skal holdes. 
 
VÆGGERLØSE BIBLIOTEK FLYTTER IND PÅ SYDFALVÆGGERLØSE BIBLIOTEK FLYTTER IND PÅ SYDFALVÆGGERLØSE BIBLIOTEK FLYTTER IND PÅ SYDFALVÆGGERLØSE BIBLIOTEK FLYTTER IND PÅ SYDFAL----
STER SKOLESTER SKOLESTER SKOLESTER SKOLE    
Sammen med en borgergruppe blev der i 2018 drøf-
tet indretning af det nye bibliotek på Sydfalster 
skole og lige inden jul åbnede biblioteket i de nye 
lokaler. Der henstår fortsat lidt arbejde i 2019 inden 
biblioteket står helt færdigt. 
 
 
BORGERSERVICE HAVDE I 2018 FØLGENDE MÅL:BORGERSERVICE HAVDE I 2018 FØLGENDE MÅL:BORGERSERVICE HAVDE I 2018 FØLGENDE MÅL:BORGERSERVICE HAVDE I 2018 FØLGENDE MÅL:    
 
SAMARBEJDE OG SAMSKASAMARBEJDE OG SAMSKASAMARBEJDE OG SAMSKASAMARBEJDE OG SAMSKABELSE MED BORGERNE IBELSE MED BORGERNE IBELSE MED BORGERNE IBELSE MED BORGERNE I    
LOKALSAMFUNDET (KTB LOKALSAMFUNDET (KTB LOKALSAMFUNDET (KTB LOKALSAMFUNDET (KTB 13)13)13)13) 
Borgerservice medvirkede i 3 nye samarbejdende/
samskabende ini9a9ver. 
 

• Sammen med biblioteket og frivillighedscen-
teret blev der den 6. oktober 2018 a=oldt fæl-
les temadag for ”ny-pensionister”. 

• Borgerservice har i løbet af året bidraget med 
indsatser 9l projekt ”Lindholm indefra”. 

• I forbindelse med flytning af Borgerservice i 
Væggerløse 9l Sydfalster skole har der været et 
godt og konstruk9vt samarbejde med bruger-
gruppen om, hvordan de ønskede den frem9-
dige borgerservicefunk9on. Resultatet af sam-
arbejdet blev nedlæggelse af den Kernbetjente 
skærm og indførelse af personlig betjening mod 
9dsbes9lling om torsdagen. 

 

Af evalueringerne fremgår, at de frivillige har været 
9lfredse med samarbejdet. 
 
GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE ----    ET GODT STED AT ET GODT STED AT ET GODT STED AT ET GODT STED AT 
LEVE (ANDRE 14)LEVE (ANDRE 14)LEVE (ANDRE 14)LEVE (ANDRE 14) 
God borger9lfredshed med den service vi formidler 
på den digitale, telefoniske og personlige kanal. 
Brugerundersøgelsen, a=oldt i uge 48 viser, at bor-
gerne er meget 9lfredse med den service de får i 
Borgerservice. 
 
ALLE ELEVER BLIVER SALLE ELEVER BLIVER SALLE ELEVER BLIVER SALLE ELEVER BLIVER SÅ DYGTIGE SOM DE KANÅ DYGTIGE SOM DE KANÅ DYGTIGE SOM DE KANÅ DYGTIGE SOM DE KAN    OG OG OG OG 
TRIVES, UANSET HVEM DE ER OG HVOR DE KOMMER TRIVES, UANSET HVEM DE ER OG HVOR DE KOMMER TRIVES, UANSET HVEM DE ER OG HVOR DE KOMMER TRIVES, UANSET HVEM DE ER OG HVOR DE KOMMER 
FRA (BFU 34)FRA (BFU 34)FRA (BFU 34)FRA (BFU 34) 
Undervisning på 7 skoler i Guldborgsund og videre-
udvikling af undervisningskonceptet. 
Borgerservice har ikke opfyldt de;e mål, da indsat-
sen blev rykket 9l 2019 og bliver videreudviklet som 
en kulturpakke i dannelsesrygsækken. 
 
DEN FRIVILLIGE INDSADEN FRIVILLIGE INDSADEN FRIVILLIGE INDSADEN FRIVILLIGE INDSATS SKAL OPLEVES SOM ET TS SKAL OPLEVES SOM ET TS SKAL OPLEVES SOM ET TS SKAL OPLEVES SOM ET 
GODT SUPPLEMENT TIL KOMMUNALE TILBUD (FOGODT SUPPLEMENT TIL KOMMUNALE TILBUD (FOGODT SUPPLEMENT TIL KOMMUNALE TILBUD (FOGODT SUPPLEMENT TIL KOMMUNALE TILBUD (FO    
20)20)20)20) 
Årligt drø�elsesmøde med Frivillighedscenteret 
med drø�else af eksisterende og nye 9ltag. 
Det årlige møde blev holdt i starten af året, hvor 
samarbejdet blev drø�et og de første ideer 9l den 
fælles temadag for ”ny-pensionister” sat. 
Samarbejdet med Frivilligcenteret evalueres 9l at 
være rig9g godt og konstruk9vt. 
Der har i 2018 også været samarbejdet om socialt 
udsa;e. 

RESULTATER PÅ MÅL 
FOR 2018 
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ØKONOMI - 2018 

(1.000 kr.)(1.000 kr.)(1.000 kr.)(1.000 kr.)    
KorrigeretKorrigeretKorrigeretKorrigeret    

budget 2018budget 2018budget 2018budget 2018    

RegnskabRegnskabRegnskabRegnskab    

2018201820182018    

AfvigelserAfvigelserAfvigelserAfvigelser    

I altI altI altI alt     27.90127.90127.90127.901     27.76327.76327.76327.763     138138138138    

I 2018 har bibliotekerne opnået et forventet mindreforbrug på kr. 138.000. Stedfortrædende leder fratrådte 

ul'mo august 2018 og s'llingen er pt. endnu ubesat, grundet arbejde med at finde frem 'l, hvordan bibliotek 

og Borgerservice bedst muligt organiseres og struktureres. Besparelsen er søgt overført 'l budget 2019 'l fær-

diggørelse af det nye bibliotek i Væggerløse og indretning af ungeafdeling i Nykøbing. 

BIBLIOTEK 

BORGERSERVICE 

(1.000 kr.)(1.000 kr.)(1.000 kr.)(1.000 kr.)    
KorrigeretKorrigeretKorrigeretKorrigeret    

budget 2018budget 2018budget 2018budget 2018    

RegnskabRegnskabRegnskabRegnskab    

2018201820182018    

AfvigelserAfvigelserAfvigelserAfvigelser    

I altI altI altI alt     16.82116.82116.82116.821     16.37516.37516.37516.375     446446446446    

Mindreforbruget på Borgerservice i regnskab 2018 kr. 446. 000 skyldes, at planlagt omlægning af 

administra've pc’ere fra sta'onære 'l bærbare ikke nåede at blive realiseret. Endvidere er etablering af 

borgerservice i landsbyordningen i sydfalster ikke nået ul'mo 2018 men sker først primo 2019. 

Bibliotek & Borgerservice arbejder ud fra måla8ale, lokal og na'onal biblioteksstrategi samt egne afdelingsmål. 

Måla8alen for 2019-2022 er stadig under udarbejdelse og derfor er de overordnede målindsatser beskrevet 

bredt. Bibliotek & Borgerservice byder ind i følgende indsatser: 

 

• AT ET RIGT OG TILGÆNAT ET RIGT OG TILGÆNAT ET RIGT OG TILGÆNAT ET RIGT OG TILGÆNGELIGT KULTURLIV ER EN DEL AF HVERDAGENGELIGT KULTURLIV ER EN DEL AF HVERDAGENGELIGT KULTURLIV ER EN DEL AF HVERDAGENGELIGT KULTURLIV ER EN DEL AF HVERDAGEN    

• AT TURISMEN UNDERSTØAT TURISMEN UNDERSTØAT TURISMEN UNDERSTØAT TURISMEN UNDERSTØTTESTTESTTESTTES    

• AT LANDDISTRIKTERNE AT LANDDISTRIKTERNE AT LANDDISTRIKTERNE AT LANDDISTRIKTERNE PRIORITERES OG UDVIKLESPRIORITERES OG UDVIKLESPRIORITERES OG UDVIKLESPRIORITERES OG UDVIKLES    

• AT VI TILBYDER DANNEAT VI TILBYDER DANNEAT VI TILBYDER DANNEAT VI TILBYDER DANNELSESANLEDNINGER FOR ALLELSESANLEDNINGER FOR ALLELSESANLEDNINGER FOR ALLELSESANLEDNINGER FOR ALLE    

 

LOKAL BIBLIOTEKSSTRALOKAL BIBLIOTEKSSTRALOKAL BIBLIOTEKSSTRALOKAL BIBLIOTEKSSTRATEGITEGITEGITEGI    

Den lokale biblioteksstrategi er under udarbejdelse og vil fremadreFet blive 1-årige handlingsorienterede 

planer for arbejdet i biblioteket. 

MÅL 
FOR 2019 
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BIBLIOTEKET 
2018 



BETJENING NÅR DET PASSER BORGERNE BEDSTBETJENING NÅR DET PASSER BORGERNE BEDSTBETJENING NÅR DET PASSER BORGERNE BEDSTBETJENING NÅR DET PASSER BORGERNE BEDST    
På Guldborgsund-bibliotekerne har vi mange besøg-
ende hver eneste dag - både i den betjente åbnings-
%d og den ubetjente, hvor lånerne selv kan lukke sig 
ind under åbent bibliotek ordningen alle ugens dage 
fra kl. 7 om morgenen %l kl. 22 om a+enen - lige når 
det passer dem bedst.  
Vi har biblioteker i Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, 
Stubbekøbing og Væggerløse og grundet den geo-
grafiske spredning af bibliotekerne i kommunen, bor 
de fleste borgere forholdsvis tæt på et af vores bib-
lioteker. 

FLERE BESØGENDE PÅ HOVEDBIBLIOTEKETFLERE BESØGENDE PÅ HOVEDBIBLIOTEKETFLERE BESØGENDE PÅ HOVEDBIBLIOTEKETFLERE BESØGENDE PÅ HOVEDBIBLIOTEKET    
I 2018 havde vi 347.053 347.053 347.053 347.053 besøgende fordelt på alle 
seks biblioteker i forhold %l 350.180 350.180 350.180 350.180 besøgende i 
2017. Det er et fald på 3.127 besøgende.  
Hovedbiblioteket havde i 2018 besøg af 214.469 214.469 214.469 214.469 
borgere. I 2017 var tallet 207.568 207.568 207.568 207.568 besøg, så på 
Hovedbiblioteket har vi oplevet en s%gning i 
besøgende. Der kan være mange grunde %l, at 
borgerne vælger Hovedbiblioteket frem for et 
lokalbibliotek som fx deltagelse i arrangementer, 
besøg i FabLab eller betjening i Borgerservice. 

BIBLIOTEKET 
I TAL - 2018 

 HovedbiblioteketHovedbiblioteketHovedbiblioteketHovedbiblioteket Nysted Nysted Nysted Nysted  Nr. Alslev Nr. Alslev Nr. Alslev Nr. Alslev  Sakskøbing Sakskøbing Sakskøbing Sakskøbing  Stubbekøbing Stubbekøbing Stubbekøbing Stubbekøbing  

  2017201720172017     2018201820182018     2017201720172017     2018201820182018     2017201720172017     2018201820182018     2017201720172017     2018201820182018     2017201720172017     2018201820182018     2017201720172017     2018201820182018    

JanuarJanuarJanuarJanuar     13.58013.58013.58013.580     19.76319.76319.76319.763     2.5742.5742.5742.574     2.2662.2662.2662.266     2.6152.6152.6152.615     2.4832.4832.4832.483     3.1463.1463.1463.146     3.1443.1443.1443.144     2.5802.5802.5802.580     2.3862.3862.3862.386     1.1591.1591.1591.159     1.2831.2831.2831.283    

FebruarFebruarFebruarFebruar     15.43215.43215.43215.432     18.21218.21218.21218.212     2.7032.7032.7032.703     2.2592.2592.2592.259     2.7002.7002.7002.700     2.0062.0062.0062.006     2.5212.5212.5212.521     2.6762.6762.6762.676     2.5422.5422.5422.542     2.3092.3092.3092.309     1.1521.1521.1521.152     1.2671.2671.2671.267    

MartsMartsMartsMarts     18.76318.76318.76318.763     18.44818.44818.44818.448     2.4942.4942.4942.494     2.1492.1492.1492.149     2.7212.7212.7212.721     2.3262.3262.3262.326     3.0263.0263.0263.026     3.0263.0263.0263.026     2.8062.8062.8062.806     2.6502.6502.6502.650     1.5381.5381.5381.538     1.5091.5091.5091.509    

AprilAprilAprilApril     15.39215.39215.39215.392     17.39317.39317.39317.393     2.4662.4662.4662.466     2.2262.2262.2262.226     2.4862.4862.4862.486     2.0932.0932.0932.093     2.7202.7202.7202.720     2.6882.6882.6882.688     2.6082.6082.6082.608     2.3532.3532.3532.353     1.3461.3461.3461.346     1.4201.4201.4201.420    

MajMajMajMaj     17.38617.38617.38617.386     17.25017.25017.25017.250     2.4102.4102.4102.410     2.1772.1772.1772.177     2.2262.2262.2262.226     1.8891.8891.8891.889     3.1013.1013.1013.101     2.6442.6442.6442.644     1.3031.3031.3031.303     2.4462.4462.4462.446     1.3281.3281.3281.328     1.5331.5331.5331.533    

JuniJuniJuniJuni     17.84217.84217.84217.842     17.57117.57117.57117.571     2.5492.5492.5492.549     2.5262.5262.5262.526     2.2092.2092.2092.209     1.8821.8821.8821.882     3.3483.3483.3483.348     2.6622.6622.6622.662     2.8252.8252.8252.825     2.2012.2012.2012.201     1.3671.3671.3671.367     1.5071.5071.5071.507    

JuliJuliJuliJuli     18.14818.14818.14818.148     16.92916.92916.92916.929     2.7222.7222.7222.722     2.3922.3922.3922.392     2.2252.2252.2252.225     1.9951.9951.9951.995     3.2273.2273.2273.227     2.6392.6392.6392.639     3.0333.0333.0333.033     2.8172.8172.8172.817     1.4351.4351.4351.435     1.7031.7031.7031.703    

AugustAugustAugustAugust     17.82017.82017.82017.820     18.87018.87018.87018.870     2.8182.8182.8182.818     2.4462.4462.4462.446     2.3092.3092.3092.309     1.9881.9881.9881.988     3.5063.5063.5063.506     2.6922.6922.6922.692     2.8192.8192.8192.819     3.0103.0103.0103.010     1.3141.3141.3141.314     1.3641.3641.3641.364    

SeptemberSeptemberSeptemberSeptember     17.40917.40917.40917.409     18.05918.05918.05918.059     2.6402.6402.6402.640     2.2482.2482.2482.248     2.3792.3792.3792.379     2.2412.2412.2412.241     2.7852.7852.7852.785     2.8782.8782.8782.878     2.6312.6312.6312.631     2.9032.9032.9032.903     1.4111.4111.4111.411     1.1011.1011.1011.101    

OktoberOktoberOktoberOktober     19.81019.81019.81019.810     19.33219.33219.33219.332     2.8242.8242.8242.824     2.3972.3972.3972.397     2.4272.4272.4272.427     2.1172.1172.1172.117     3.6623.6623.6623.662     2.8462.8462.8462.846     3.4043.4043.4043.404     2.5952.5952.5952.595     1.2131.2131.2131.213     1.4891.4891.4891.489    

November November November November      19.77319.77319.77319.773     17.79117.79117.79117.791     2.6882.6882.6882.688     2.3102.3102.3102.310     2.4482.4482.4482.448     2.3102.3102.3102.310     2.3192.3192.3192.319     2.8592.8592.8592.859     2.6982.6982.6982.698     2.6402.6402.6402.640     1.2381.2381.2381.238     1.3221.3221.3221.322    

DecemberDecemberDecemberDecember     16.21316.21316.21316.213     14.85114.85114.85114.851     1.9581.9581.9581.958     2.0582.0582.0582.058     2.0712.0712.0712.071     1.7971.7971.7971.797     2.3902.3902.3902.390     2.3162.3162.3162.316     2.3732.3732.3732.373     1.8661.8661.8661.866     1.0761.0761.0761.076     1.2591.2591.2591.259    

TotalTotalTotalTotal     207.568207.568207.568207.568     214.469214.469214.469214.469     30.84630.84630.84630.846     27.45427.45427.45427.454     28.81628.81628.81628.816     25.12725.12725.12725.127     35.75135.75135.75135.751     33.07033.07033.07033.070     31.62231.62231.62231.622     30.17630.17630.17630.176     15.57715.57715.57715.577     16.75716.75716.75716.757    

Væggerløse Væggerløse Væggerløse Væggerløse  
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BESØGSTAL PÅ ALLE SEKS BIBLIOTEKER I 2017 OG 2018.BESØGSTAL PÅ ALLE SEKS BIBLIOTEKER I 2017 OG 2018.BESØGSTAL PÅ ALLE SEKS BIBLIOTEKER I 2017 OG 2018.BESØGSTAL PÅ ALLE SEKS BIBLIOTEKER I 2017 OG 2018.    



ÅBENT BIBLIOTEKÅBENT BIBLIOTEKÅBENT BIBLIOTEKÅBENT BIBLIOTEK    
På Hovedbiblioteket i Nykøbing benyBede 23.86223.86223.86223.862 lånere sig af ”åbent bibliotek” i 2018, hvilket er en s%gning på 
8.901 logins siden 2017. Antallet af logins på alle seks biblioteker var 74.16274.16274.16274.162.  

REGISTRERINGER AF LOREGISTRERINGER AF LOREGISTRERINGER AF LOREGISTRERINGER AF LOGINS PÅ HOVEDBIBLIOTGINS PÅ HOVEDBIBLIOTGINS PÅ HOVEDBIBLIOTGINS PÅ HOVEDBIBLIOTEKET EKET EKET EKET     
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UDLÅNSTALUDLÅNSTALUDLÅNSTALUDLÅNSTAL    
Bibliotekets materialer tæller mange forskellige ma-
terialetyper. Vi har blandt andet bøger, cd’er, dvd’er 
og spil - både 'l konsoller og brætspil. I 2018 udlån-
te vi 346.063 346.063 346.063 346.063 materialer. I 2017 var tallet 366.752366.752366.752366.752. 
Det er et fald på 5, 6 % i udlån.  
Til gengæld har der igen i år været en stor s'gning i 
antallet af udlån af e-bøger og netlydbøger fra eRe-
olen. Det giver bedst mening at se på de to 'lbud 
hver for sig, e-bøger og netlydbøger. 

EEEE----BØGERBØGERBØGERBØGER 
Herunder ses fordelingen af e-bøger for 2017 og 
2018. 

Fordelingen viser både en s'gning i hvor mange 
brugere der låner vores e-bøger via eReolen og en 
s'gning i udlån i alt. 
Udlån i alt er steget med 21,3 % eller 1.367 e-bøger. 
Unikke lånere er steget med 19,76 % eller 318 
lånere. 
 

 
NETLYDBØGERNETLYDBØGERNETLYDBØGERNETLYDBØGER 
Netlydbøgers udlån i 2018 er i forhold 'l 2017 
steget markant. Her ses tydeligt en s'gning af hvor 
mange brugere der låner vores netlydbøger via 
eReolen. En s'gning på 23,6 % (368 brugere), og en 
markant s'gning i udlån på hele 32,3 % (3.915 
udlån) fra 2017 'l 2018. 
 

Herunder ses fordelingen af udlån. 
 

Sammenligner man Guldborgsund-bibliotekernes 
udlånstal (e-bøger + netlydbøger) med de na'onale, 
kan man se, at vi rent fak'sk performer bedre. 
Na'onalt er der sket en s'gning på 26 % 1)1)1)1), mens 
der i Guldborgsund er sket et s'gning på i alt 28,5 % 
i udlån fra 2017 'l 2018. 

Det kan være en af forklaringerne på faldet i udlån 
af fysiske materialer. Derudover bruger publikum 
biblioteket anderledes i dag og mange deltager må-
ske mere i nogle af de 'lbud, vi 'lbyder, frem for at 
låne materialer. Det være sig arrangementer eller 
lokaliteterne, hvor mange fx beny@er sig af publi-
kums pc’erne eller muligheden for at læse dagens 
avis eller et magasin.  

UDLÅN AF NETLYDBØGERUDLÅN AF NETLYDBØGERUDLÅN AF NETLYDBØGERUDLÅN AF NETLYDBØGER    2017201720172017    2018201820182018    

Udlån i altUdlån i altUdlån i altUdlån i alt    12.08812.08812.08812.088    16.00316.00316.00316.003    

Heraf unikke 'tlerHeraf unikke 'tlerHeraf unikke 'tlerHeraf unikke 'tler    3.5823.5823.5823.582    5.3435.3435.3435.343    

Lånt af unikke lånereLånt af unikke lånereLånt af unikke lånereLånt af unikke lånere    1.5611.5611.5611.561    1.9291.9291.9291.929    

UDLÅN AF EUDLÅN AF EUDLÅN AF EUDLÅN AF E----BØGERBØGERBØGERBØGER    2017201720172017    2018201820182018    

Udlån i altUdlån i altUdlån i altUdlån i alt    6.4176.4176.4176.417    7.7847.7847.7847.784    

Heraf unikke 'tlerHeraf unikke 'tlerHeraf unikke 'tlerHeraf unikke 'tler    3.5953.5953.5953.595    4.4914.4914.4914.491    

Lånt af unikke lånereLånt af unikke lånereLånt af unikke lånereLånt af unikke lånere    1.6091.6091.6091.609    1.9271.9271.9271.927    

1)1)1)1) h@ps://bogsnak.dk/2019/02/09/fredh@ps://bogsnak.dk/2019/02/09/fredh@ps://bogsnak.dk/2019/02/09/fredh@ps://bogsnak.dk/2019/02/09/fred----kaerlighedkaerlighedkaerlighedkaerlighed----
ogogogog----eboegereboegereboegereboeger----ereolenereolenereolenereolen----2019/2019/2019/2019/ 



FÆLLESSKABER 
FOR VOKSNE 

VI HAR MASSER AF SPÆVI HAR MASSER AF SPÆVI HAR MASSER AF SPÆVI HAR MASSER AF SPÆNDENDE OG FORSKELLIGARTEDE FÆLLESSKABER FOR VOKSNE PÅ VORES BIBLIOTEKER.NDENDE OG FORSKELLIGARTEDE FÆLLESSKABER FOR VOKSNE PÅ VORES BIBLIOTEKER.NDENDE OG FORSKELLIGARTEDE FÆLLESSKABER FOR VOKSNE PÅ VORES BIBLIOTEKER.NDENDE OG FORSKELLIGARTEDE FÆLLESSKABER FOR VOKSNE PÅ VORES BIBLIOTEKER.    
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BIBLIOTEKSKLUBBENBIBLIOTEKSKLUBBENBIBLIOTEKSKLUBBENBIBLIOTEKSKLUBBEN    
I eHeråret 2018 rundede Biblioteksklubben fire år. 
Klubben er Guldborgsund-bibliotekernes største 
fællesskab og tæller lige under 1.500 medlemmer - 
og der kommer stadig flere 'l fra hele kommunen. 

Siden sidste år har knapt 200 meldt sig ind i klub-
ben, som er gra's at være medlem af. 

Medlemmer af Biblioteksklubben bliver inviteret 'l 
særlige arrangementer, som fx Program Release ar-
rangementet, som finder sted to gange om året. Her 
får medlemmerne et smugkig på arrangementspro-
grammet for den kommende sæson før alle andre, 
lidt godt 'l ganen akkompagneret af musik eller et 
foredrag 'l en god pris, så alle kan være med. Der 
bliver med andre ord kræset ekstra om medlem-
merne 'l disse arrangementer. 
I 2018 indbød vi blandt andet også medlemmerne 'l 
et forfa@erforedrag af Hanne-Vibeke Holst, der trak 
fulde huse og i anledning af 300 året for Marie 
Grubbes død, aKoldt vi heldagsturen ”I Marie Grub-
bes fodspor”, hvor vi var rundt på Falster, Møn og 
Sydsjælland med skuespiller Chris'an Steffensen 
som guide og foredragsholder. 
Selvom klubben tæller næsten 1.500 medlemmer, 
er det oHest gengangere, der deltager i VIP arrange-
menterne og eHerhånden er der opstået et stærkt 
fællesskab på kryds og tværs i klubben. 



FASTE KLUBBER 
OG CAFEER 
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FASTE KLUBBER OG CAFFASTE KLUBBER OG CAFFASTE KLUBBER OG CAFFASTE KLUBBER OG CAFEEREEREEREER    

Foruden Biblioteksklubben har vi et bredt spektrum 

af faste klubber og cafeer. Nogle kører hele året, 

mens andre er en del af vores arrangementspro-

gram som serier af arrangementer. 
 

Her kan nævnes: 
 

• Debatcafeen Tænkepauser Debatcafeen Tænkepauser Debatcafeen Tænkepauser Debatcafeen Tænkepauser (148 deltagere) 

• Rockly3eklubben Rockly3eklubben Rockly3eklubben Rockly3eklubben (133 deltagere) 

• DR Klub Klassisk DR Klub Klassisk DR Klub Klassisk DR Klub Klassisk (104 deltagere) 

• Li3eratur6menLi3eratur6menLi3eratur6menLi3eratur6men (45 deltagere) 

• Bogcafeer Bogcafeer Bogcafeer Bogcafeer (168 deltagere) 

• Strikkecafeen Nysted Strikkecafeen Nysted Strikkecafeen Nysted Strikkecafeen Nysted (ikke optalt, da den er 

drevet af frivillige) 
 

Ens for disse ini6a6ver er, at de forekommer 3-4 

gange i løbet af en sæson (bogcafeerne kører kun i 

forårssæsonen og Li3eratur6men i e9erårssæson-

en). Alle er velkommen og 6t og o9e ser vi også gen-

gangere 6l disse arrangementsserier. Strikkecafeen 

på Nysted Bibliotek er startet i biblioteksregi og 

drives nu af frivillige. 

    

    

LÆSEKREDSELÆSEKREDSELÆSEKREDSELÆSEKREDSE    

I 2018 havde vi læseklubben DR Romanklubben 

samt Novellelæsning for voksne på Hovedbibliote-

ket. Her mødtes desuden 9 forskellige læsekredse, 

der er startet med en bibliotekar som tovholder, og 

som nu kører selvstændigt drevet af medlemmerne 

selv. På bibliotekerne i Stubbekøbing og Nr. Alslev 

har vi læsekredse, der drives af bibliotekarer, mens 

der på bibliotekerne i Væggerløse og Nysted er mu-

lighed for at deltage i læsekredse i andet regi. 

I de selvstyrende læsekredse s6ller vi lokaler og 

eksper6se 6l rådighed, hvis deltagerne har brug for 

fx læseinspira6on, læselister eller få materialer be-

s6lt hjem. Andre private læsekredse beny3er natur-

ligvis også muligheden for at få li3eratur hjem fra 

hele landet. 

    

TUR TIL BOGFORUM TUR TIL BOGFORUM TUR TIL BOGFORUM TUR TIL BOGFORUM  

I flere år har biblioteket ha9 en bustur 6l BogForum 

i Bella Centeret, hvor borgerne kan købe en billet, 

mens vi sørger for det prak6ske som fx at bes6lle 

bus, sandwich, frugt osv. samt købe indgangsbillet-

terne på forhånd. I 2018 havde vi 33 glade borgere 

med, der nød blot at møde op og opleve en dag i 

li3eraturens tegn. I bussen fortæller vi om, hvad de 

kan opleve på årets BogForum, og de får hver en 

lille merchandisepose med. Bussen henter os igen 

ved indgangen, og på vej hjem kan vi høre, at folk 

har fået en masse forskellige oplevelser med. På den 

måde er vi med 6l at skabe fællesskaber omkring 

den fælles passion for bøger. 

    

LEKTIECAFEENLEKTIECAFEENLEKTIECAFEENLEKTIECAFEEN    

Lek6ecafeen kører hele året rundt kun aErudt af 

skoleferierne, som cafeen følger. Lek6ecafeen er 

åben mandag og torsdag og er primært for unge og 

voksne. O9e er der mange af anden etnisk her-

komst, der beny3er sig af 6lbuddet. Det enestående 

ved lek6ecafeen er, at den er drevet af frivillige med 

forskellige kompetencer inden for almindelige skole-

fag som dansk, tysk, matema6k og fysik. 



ARRANGEMENTER 
FOR VOKSNE 

I 2018 a�oldt vi 133133133133 arrangementer for voksne for-
delt på vores seks biblioteker. Ud af de 133 arrange-
menter, krævede de 119 arrangementer billet og !l 
de arrangementer deltog 4.3264.3264.3264.326 personer. I 2017 var 
tallene henholdsvis 120 arrangementer og 4781 del-
tagere. De resterende 15 arrangementer, er arran-
gementer som fx koncerter i Velkomstområdet, 
hvor vi ikke kender det præcise antal deltagere. 
 
ARRANGEMENTSPROGRAMMARRANGEMENTSPROGRAMMARRANGEMENTSPROGRAMMARRANGEMENTSPROGRAMMETETETET    
To gange årligt udkommer vores arrangementspro-
gram !l både voksne, børn og unge. Programmet er 
ret alsidigt med store, landskendte navne og mindre 
lokalkendte kunstnere. Ens for hver sæson er, at 
programmet indeholder noget !l den brede befolk-
ning, !l det smalle publikum og en god blanding af 
højaktuelle, historiske og innova!ve emner. 
Fx har vi i 2018 ha9 besøg af !dligere fodboldlands-
træner Sepp Piontek, forfa:er Julie Hastrup og tv 
vært og forfa:er Pelle Hvenegaard - de to sidst-
nævnte, var vi heldige at få sat i stævne, da de var 
højtaktuelle med hver deres nyudkomne bog.  De 
tre vidt forskellige arrangementer !ltrak vidt for-
skellige målgrupper - vi nåede med andre ord flere 
fra målgrupper, vi ikke nødvendigvis plejer at se på 
vores biblioteker. 
 

Vi har prøvet kræ9er med nye !lbud som fx ordban-
ko, som var en stor succes, livestreamede foredrag 
på engelsk og en kabaret om Emma Gad. Derudover 
bød vi i foråret på en spændende og anderledes in-
disk a9en med indisk mad og indiske Lakha Khan. 
Han kom sammen med sit band hele vejen fra 
Indien og er blandt en af de få musikere der i dag 
mestrer at spille på instrumentet sindhi sarangi. 
 

LANDSDÆKKENDE TEMAUGLANDSDÆKKENDE TEMAUGLANDSDÆKKENDE TEMAUGLANDSDÆKKENDE TEMAUGEEEE    
Sammen med biblioteker over hele landet og Dan-
marks Biblioteker sa:e vi i forbindelse med Dan-
marks Biblioteksuge fokus på ORD i uge 37. I denne 
uge kom ord om muligt !l at fylde endnu mere på 
biblioteket. Både i form af finurlige uds!llinger i bi-
blioteksrummet for både børn og voksne, men også 
i form af arrangementer med ordet i fokus. Fx kunne 
børn og unge adoptere et truet ord i klistermærke-
form i børnebibliotekets Etymologiske have eller 
deltage i højtlæsningsarrangementer, mens de voks-
ne kunne prøve ordbanko og opleve foredraget ”Er 
dit modersmål ok? - Sprogpoli!k i Danmark og ude i 
verden” af Formand for Den Danske Sprogkreds Lise 
Bostrup. 
Det var også ugen, hvor alle kunne være med !l at 
kåre danskernes yndlingsord i den store landsdæk-
kende afstemning. I den forbindelse producerede vi 
ved hjælp af 1. A fra Sophieskolen en video, hvor 
skoleeleverne forklarede betydningen af forskellige 
ord. Videoen kørte i biblioteksrummene på alle vo-
res biblioteker og på vores sociale medier. Årets ord 
blev ordet pyt. 
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INDVIELSE AF FRILUFTINDVIELSE AF FRILUFTINDVIELSE AF FRILUFTINDVIELSE AF FRILUFTSCENESCENESCENESCENE    

Sommer 2018 var også året, hvor vi fik genindviet Frilu&scenen i Rosenvænget. I e&eråret 2017 blev den sat i 

stand med en flot, ny træbeklædning. Indvielsen var et brag af en udsolgt jazzkoncert med de unge jazzmu-

sikere fra Jazz Five. 

 

LOKALE AKTØRERLOKALE AKTØRERLOKALE AKTØRERLOKALE AKTØRER    

Lokalt har vi udbudt arrangementer med lokale forfa6ere fra Forfa6erforeningen StORDstrømmen, som har 

læst højt fra deres forfa6erskaber (Ord på biblioteket), budt på violinkoncerter af Roberto Falcone, hørt Karen 

Zubari tale om demens og Me6e Bergmann om sammenhængen mellem vejrtrækning og velvære. 

Derudover har vi et hav af lokale kunstnere, der uds>ller på vores biblioteker i Nykøbing, Nysted, Sakskøbing og 

Stubbekøbing. Det være sig uds>llinger fra den lokale håndarbejdsforening, lokale kuns?oreninger og senior-

klubber >l kunstnere, der fremviser deres malerier, fotos eller sprællemænd! 

 

Og vi kunne blive ved, for vi har 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 >l arrangementerne og via vores sociale medier. De kommer også indimellem med forslag >l 

kommende arrangementer, som vi gerne tager med i betragtning, når vi planlægger næste sæson. 
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KÆR-LITT 
Den første weekend i maj 2018 aBoldt vi for første 

gang kærlighedsli6eratur-fes>valen Kær-Li6. 

Fes>valen blev aBoldt på Fuglsang Herregaard og 

var den første af sin art i Danmark. 

Kær-Li6 blev >l i et samarbejde mellem den lokale 

forfa6erforening StORDstrømmen og Guldborgsund

-bibliotekerne. På fes>valen var der rig mulighed for 

at møde kærlighedsforfa6ere - både de lokale som 

Dorte Roholte og forfa6ere fra resten af landet som 

blandt andre Maria Helleberg, Anna Grue, Anne-

Grethe Bjarup Riis samt andre aktører med kærlig-

hed for øje som fx sexologiprofessor Chris>an Grau-

gaard, samlivsterapeut Vitha Weitemeyer og skue-

spiller Vigga Bro. 

Ud over forfa6eroplæg var der også mulighed for at 

komme på skriveworkshop, høre musik, besøge 

stande fra forskellige forlag og for børnene var der 

arrangeret telte med underholdning i parken. Alt i 

alt en super god weekend med rig>g god hjælp fra 

de mange frivillige og med mange glade gæster. 



ARRANGEMENTER 
FOR BØRN OG UNGE 

Hver uge �lbyder vi spændende, lærerige og sjove 

arrangementer �l børn og unge i alle aldre. Det væ-

re sig alt fra: 
 

• Krea�ve workshopsKrea�ve workshopsKrea�ve workshopsKrea�ve workshops    

• Teaterfores�llingerTeaterfores�llingerTeaterfores�llingerTeaterfores�llinger    

• KoncerterKoncerterKoncerterKoncerter    

• Temadage som fx Star Wars Dag og Temadage som fx Star Wars Dag og Temadage som fx Star Wars Dag og Temadage som fx Star Wars Dag og 

PandekagedagenPandekagedagenPandekagedagenPandekagedagen    

• Børneyoga og s�mulas�kBørneyoga og s�mulas�kBørneyoga og s�mulas�kBørneyoga og s�mulas�k    

• HøjtlæsningHøjtlæsningHøjtlæsningHøjtlæsning    

• SøndagsKick for hele familien med temaerSøndagsKick for hele familien med temaerSøndagsKick for hele familien med temaerSøndagsKick for hele familien med temaer    
 

I 2018 har vi ha. ikke mindre end 110110110110 arrangement-

er for børn og unge (ikke medregnet skoleforløb). 

Ud af dem har 37 af dem været arrangementer 

uden �lmelding - flere af dem selvkørende - og der-

for kan vi ikke give præcis deltagerantal på disse 

arrangementer. Til gengæld har der været 2.622 2.622 2.622 2.622 

børn, unge og deres voksne igennem 73737373 arrange-

menter, hvor billet er påkrævet.  

Vi har fx ha. fores�llinger som ”Den standha.ige 

�nsoldat”, ”Prinsessen på ærten”, ”Spor” og ”Sikke 

et vejr” og workshops, hvor børnene fx har kunnet 

kode deres eget computerspil, male en mulepose 

eller være krea�v med perler og loom bands for blot 

af nævne nogle få. 

 

KLUBBERKLUBBERKLUBBERKLUBBER    

Vi har to vidt forskellige fælleskaber for børn og un-

ge; Li=eraturklubben Bookeaters for de 14 �l 20 

årige og spilleklubben G.B. Gamers for børn og unge 

i alderen 10 �l 17 år.  

 

BOOKEATERS BOOKEATERS BOOKEATERS BOOKEATERS  

I e.eråret 2017 opre=ede vi li=eraturklubben Book-

eaters for teenagere, hvor vi typisk læser genre som 

fantasy og science fic�on - gerne bøger inden for 

boggruppen young adult (YA). Klubben mødes hver 

anden mandag og ved sæsonstart lægger klubbens 

medlemmer sig i fællesskab fast på et tema. I 2018 

var temaet fx ”farlig kærlighed”, hvor klubben læste 

bogen ”Et Rige af Tåge og Vrede” af Sarah J. Maas.  

Bookeaters har i 2018 ha. 8 medlemmer.  

 

G.B. GAMERSG.B. GAMERSG.B. GAMERSG.B. GAMERS 

Spilleklubben G.B. Gamers blev opre=et i sensom-

meren 2018, og er et fællesskab for alle 10-17 årige, 

som interesserer sig for computerspil og nye tekno-

logier. I klubben spiller deltagerne med og mod 

hinanden og lærer af hinandens erfaringer.  

I 2018 mødtes klubben fem gange: 
 

• 18. august (35 deltagere)18. august (35 deltagere)18. august (35 deltagere)18. august (35 deltagere)    

• 8. september (30 deltagere)8. september (30 deltagere)8. september (30 deltagere)8. september (30 deltagere)    

• 29. september (20 deltagere)29. september (20 deltagere)29. september (20 deltagere)29. september (20 deltagere)    

• 24.  november (20 deltagere)24.  november (20 deltagere)24.  november (20 deltagere)24.  november (20 deltagere)    

• 8. december (15 deltagere)8. december (15 deltagere)8. december (15 deltagere)8. december (15 deltagere)    
 

Til første arrangement sa=e klubben fokus på Nin-

tendo Labo - et spil, hvor deltagerne får ”robot-

udstyr” på, som gør, at man ved at bevæge sit ho-

ved, arme og fødder styrer robo=en på skærmen og 

smadre sine omgivelser. 

Som klubmedlem har man indflydelse på, hvad klub-

ben skal have af spil og udstyr. Fx var der stor inte-

resse for Fortnite, blandt medlemmerne og klubben 

planlagde derfor en lørdag med træning og en lør-

dag med turnering i Fortnite. 

I 2019 er et gennemgående tema i forårssæsonen 

app’en Bloxels Builder, hvor man bygger sit eget spil 

og skaber karakterer, Kender, baggrund, historie og 

baneudfordringer og meget mere. 

Hvad der ellers kommer �l at ske aLænger af 

trends og udvikling, samt ønsker fra medlemmer. 

Det kan være konkurrencer, træning, undervisning, 

introduk�on �l nye spil eller udstyr osv. 
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SKOLEFORLØBSKOLEFORLØBSKOLEFORLØBSKOLEFORLØB    

Biblioteket �lbyder hvert år et hav af skoleforløb �l 

folkeskolerne i Guldborgsund Kommune. De fleste 

af vores �lbud �l skolerne bookes igennem Kultur-

tjenesten. I 2018 a,oldt vi 49 skoleforløb49 skoleforløb49 skoleforløb49 skoleforløb, hvor i alt 

1592 elever 1592 elever 1592 elever 1592 elever deltog. I 2017 var tallene henholdsvis 

635 elever fordelt på 26 skoleforløb. 

Skoleforløbene er: 
 

• Bookhunt og booktalkBookhunt og booktalkBookhunt og booktalkBookhunt og booktalk    

• Forfa6erbesøgForfa6erbesøgForfa6erbesøgForfa6erbesøg    

• Digital dannelseDigital dannelseDigital dannelseDigital dannelse    

• BogvogterkursusBogvogterkursusBogvogterkursusBogvogterkursus    

• Om al �d Om al �d Om al �d Om al �d ----    Forskningens DøgnForskningens DøgnForskningens DøgnForskningens Døgn    

• RobotligaRobotligaRobotligaRobotliga    

• Anima�onsworkshopAnima�onsworkshopAnima�onsworkshopAnima�onsworkshop    

• Sommerbogsfest med forfa6er Nicole Boyle Sommerbogsfest med forfa6er Nicole Boyle Sommerbogsfest med forfa6er Nicole Boyle Sommerbogsfest med forfa6er Nicole Boyle 

Rødtnes og illustrator Bodil Bang HeinemeierRødtnes og illustrator Bodil Bang HeinemeierRødtnes og illustrator Bodil Bang HeinemeierRødtnes og illustrator Bodil Bang Heinemeier    

• Biblioteksorientering på KatedralskolenBiblioteksorientering på KatedralskolenBiblioteksorientering på KatedralskolenBiblioteksorientering på Katedralskolen    

• Fang FortællingenFang FortællingenFang FortællingenFang Fortællingen    

◊ ForløbForløbForløbForløb    

◊ Forfa6erforedragForfa6erforedragForfa6erforedragForfa6erforedrag    

• Smart Parat Svar Smart Parat Svar Smart Parat Svar Smart Parat Svar ----    quiz i viden for 6. klasserquiz i viden for 6. klasserquiz i viden for 6. klasserquiz i viden for 6. klasser    
 

FANG FORTÆLLINGENFANG FORTÆLLINGENFANG FORTÆLLINGENFANG FORTÆLLINGEN 

Et af de helt store skoleforløb i 2018 har været 

”Fang Fortællingen”. Et projekt som biblioteket 

sammen med ni andre biblioteker har deltaget i 

med henblik på at folde børne- og ungdomsli6era-

turen ud. 

Skoleforløbet kørte henover eCeråret og har været 

det forløb, der har haC flest deltagere. 355355355355 skole-

elever fordelt på fem testklasser og 12121212 ”alminde-

lige” klasser deltog. Derudover har der i forlængelse 

af projektet været to forfa6erforedrag med Ken-

neth Bøgh Andersen for skoleelever på mellemtrin-

net, hvor forfa6eren fortalte om nogle af de tanker 

og ideer, der ligger bag ”Den Store Djævlekrig”. 

Begge foredrag var fuldt bookede og godt og vel 260 

skoleelever og deres lærere nød godt af oplægget. 

På Guldborgsund-bibliotekerne valgte vi at arbejde 

med Kenneth Bøgh Andersens bogserie ”Den store 

djævlekrig”, som er en fantas�sk fortælling om 

djævlen og den gode dreng Filip, der ved et uheld 

havner i Helvede, hvor han skal lære at blive ond, så 

han kan overtage eCer djævlen. 

ECer mange overvejelser og brainstorms blev vores 

bidrag �l projektet et helt unikt brætspil i stor skala, 

som vi har fået designet �l formålet. Vi har arbejdet 

tæt sammen med spiludvikler Jeppe Herlev fra fir-

maet Here Be Dragons og har fået udviklet et rig�g 

fedt spil, der er i fin tråd med Kenneth Bøgh Ander-

sens fortællinger. Spillet består af kasser med opga-

ver, der skal løses undervejs og en imponerende 

spilleplade lavet i papmache, der måler ikke mindre 

end 111 x 190 cm. Det er scenograf Kris�an Knud-

sen, der står bag spillepladen. 

Spillet er løbende blevet testet og justeret med 

hjælp fra pilotklasser fra seks af Guldborgsund Kom-

munes folkeskoler. ECer finpudsningerne er spilfor-

løbet blev udbudt på Kulturtjenesten, hvor der har 

været stor eCerspørgsel på det med fuldt bookede 

skoleforløb. 

Hele ”Fang Fortællingen” projektet har været en 

stor succes og stort set alle har taget godt imod pro-

jektet i de o6e uger, projektet kørte. Det har også 

været udbudt �l andre biblioteksbrugere �l blandt 

andet SøndagsKick, ligesom man har kunnet spille 

brætspillet i den betjente åbnings�d. 

 

Derudover er spillet booket af andre biblioteker 

frem �l 2022 ligesom vi på Guldborgsund-bibliote-

kerne løbende får glæde af flere af de andre biblio-

tekers ”Fang Fortællingen” bidrag. I første kvartal af 

2019 er det fx Glostrup Biblioteks bidrag, ”Mørke-

barnet”, skoleelever og andre biblioteksbrugere kan 

s�Ce bekendtskab med. 

 

Projektet er stø6et af Slots- og Kulturstyrelsen og 

Nordea-fonden. 
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INTUITIV INDRETNINGINTUITIV INDRETNINGINTUITIV INDRETNINGINTUITIV INDRETNING    

I 2018 blev Hovedbibliotekets børnebibliotek reno-

veret og fik et løC fra gamle linoleumsgulve og tun-

ge reoler �l nye oplevelseszoner og en mere intui�v 

indretning af li6eraturen i biblioteksrummet. Rum-

met henter inspira�on fra Guldborgsund Kommunes 

smukke natur: Havet, Skoven, Stranden og Borgen. 

Det nye børnebibliotek blev indviet 8. august 2018 

og inspirerer �l at gå ombord i både li6eratur og leg. 

Havet er de mindste børns legeplads, hvor du finder 

det bevarede og meget populære legeskib samt bib-

liotekets billed- og pegebøger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandt Skovens flo6e uds�llingstræer går børn og 

forældre på jagt eCer spændende højtlæsningsbø-

ger og fantasyhistorier, som tager dig med ind i en 

verden med magi og trolde. 

På Stranden finder du nye delops�llinger, som gør 

det nemt at finde rundt i bøgerne, uanset om du er 

�l heste, fodbold eller gysende spænding. 

Borgen danner ramme for fagli6eraturen, som bør-

nene fordyber sig i, uanset om de skal skrive en 

skoleopgave om Grønland eller må vide alt om biler 

eller hunde. 

Den nye opdeling af li6eraturen i forskelligfarvede 

reoler eCer både læsesværhedsgrad og emne har 

gjort det nemmere for børnefamilierne at finde 

netop den bog, som rammer både læseevne og -

lyst. 

 

AKTIVITETSRUM MED ACTIVEFLOORAKTIVITETSRUM MED ACTIVEFLOORAKTIVITETSRUM MED ACTIVEFLOORAKTIVITETSRUM MED ACTIVEFLOOR    

I børnebibliotekets ak�vitetsrum har ungdomsli6e-

raturen hjemme sammen med et lækkert lege- og 

frokostområde, som familierne bruger ivrigt som 

samlingspunkt for legeaCaler og fri leg med det in-

terak�ve legegulv Ac�vefloor. 

Legegulvet er overvældende populært og børnene 

sæ6er her læring og bevægelse sammen i sjove 

lege, hvor rummonstre skal klaskes, skibes lastes 

med spændende viden og mega-vendespillet 

overvindes. 
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BØRNEBIBLIOTEK 



LOKALBIBLIOTEKERNE 
I GULDBORGSUND 

Lokalbibliotekerne udgør en vig�g del af Guldborg-
sund-bibliotekerne. 132.584 132.584 132.584 132.584 af vores besøgende be-
søgte i 2018 et af bibliotekerne i: 
 

• NystedNystedNystedNysted    
• Nørre Alslev Nørre Alslev Nørre Alslev Nørre Alslev     
• SakskøbingSakskøbingSakskøbingSakskøbing    
• StubbekøbingStubbekøbingStubbekøbingStubbekøbing    
• VæggerløseVæggerløseVæggerløseVæggerløse    

 

Det er 2.210 2.210 2.210 2.210 besøgende i snit hver måned på hvert 
lokalbibliotek. 
Ud af de 132.584 132.584 132.584 132.584 besøgende, beny-ede de 48.259 48.259 48.259 48.259 
brugere sig af åbent bibliotek og loggede selv ind. 
 
ARRANGEMENTERARRANGEMENTERARRANGEMENTERARRANGEMENTER    
I 2018 stod de fem lokale biblioteker �l sammen for 
96 arrangementer fordelt således: 
 

• 23 voksenarrangementer23 voksenarrangementer23 voksenarrangementer23 voksenarrangementer    
• 40 børnearrangementer40 børnearrangementer40 børnearrangementer40 børnearrangementer    
• 27 uds�llinger 27 uds�llinger 27 uds�llinger 27 uds�llinger     
• 6 FabLab arrangementer6 FabLab arrangementer6 FabLab arrangementer6 FabLab arrangementer    

 

Af arrangementer på Sakskøbing bibliotek kan 
blandt andet nævnes foredragene ”Huslærer på 
Aalholm”, ”Skejten i kunst og li-eratur” og ”111 
steder på Lolland Falster som du skal se”. I Nysted, 
strikkeforedraget ”Med strikkehilsen fra vores for-
mødre” og børnefores�llingerne ”Spørge Jørgen” og 
”7 med et slag” på henholdsvis Stubbekøbing og Nr. 
Alslev Bibliotek. 
 
VÆGGERLØSE BIBLIOTEK VÆGGERLØSE BIBLIOTEK VÆGGERLØSE BIBLIOTEK VÆGGERLØSE BIBLIOTEK RYKKER IND PÅ SYDFALSTER RYKKER IND PÅ SYDFALSTER RYKKER IND PÅ SYDFALSTER RYKKER IND PÅ SYDFALSTER 
SKOLESKOLESKOLESKOLE    
I forbindelse med ”Kloge kvadratmeter” har der 
længe været planer om, at Væggerløse Bibliotek 
skulle rykkes fra sin placering på Stovbyvej og ind på 
Sydfalster Skole. I sensommeren 2017 blev borgerne 
indbudt �l et borgerinddragende møde, hvor de 
kunne komme med input �l ønsker �l det nye bibli-
otek. I processen blev der nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af både Væggerløse-borgere og biblio-
tekspersonale. 2018 har derfor båret præg af indret-
ning og flytning af biblioteket �l Sydfalster Skole og 
gruppen har løbende holdt møder omkring proces-
sen. 
I starten af december blev hele biblioteket pakket 
ned og fly-et over i de nye lokaler på skolen. Det 

var en større proces med nedpakning, flytning og 
opsætning af reoler, materialer og skilte. 20. decem-
ber inviterede biblioteket sammen med brugerrådet 
�l officiel åbning af det nye Væggerløse Bibliotek 
med indvielsestale af direktør Alma Larsen og delta-
gelse af borger fra lokalområdet. 
Borgerservice rykker ind på matriklen i marts 2019 
med mulighed for �dsbes�lling �l konsulta�on på 
en ugentlig åbningsdag. 
 
110 110 110 110 ÅRS FØDSELSDAGÅRS FØDSELSDAGÅRS FØDSELSDAGÅRS FØDSELSDAG    
I 2017 kunne Sakskøbing Bibliotek fejre 110 års fød-
selsdag - 3. november 2018 var det Stubbekøbing 
Biblioteks tur �l at runde de 110 år. 
Det blev markeret med en fødselsdagsfest uden lige 
med velkoms-ale ved Niels Koch, der sad i byrådet, 
da det ”nye” bibliotek åbnede i 1977, musik ved 
Guldborgsundkvinte-en og senere Dronning Louise 
samt underholdning for børnene med klovnen Tapé. 
I løbet af de tre �mer fødselsdagsarrangementet 
varede, mødte omkring 150 borgere op og tog del i 
løjerne. 
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FABLAB 
GULDBORGSUND 

FabLab, der er et åbent værksted spækket med den 
nyeste teknologi, har eksisteret siden april 2017. 
Lab’et, der har �l huse på Hovedbiblioteket, har 
åbent to gange om ugen og faciliterer og understøt-
ter læring og fællesskaber. 
Som det ligger i ordet åbent værksted, er alle vel-
kommen i FabLab - børn under 13 år skal dog være 
ifølge med en voksen. Kigger man ind på en ganske 
almindelig åbningsdag, er der gang i mange forskel-
lige projekter, for her arbejder alle hver især med 
deres egen idé. 
Vi holder også arrangementer i FabLab - både som 
en del af bibliotekets arrangementsprogram, hvor 
der fx samarbejdes med børne- eller voksenbibliote-
ket, men FabLab har også sine egne arrangementer 
som krea�ve workshops, hvor man fx kan lære ma-
skinerne og FabLab bedre at kende. 
I 2018 har vi blandt andet haJ workshops i sy- og 
broderingsmaskinen, ”Lav dit eget lego-hoved-
workshop” og påskeklip på lasermaskinen. OJe 
foregår arrangementerne i den almindelige åbnings-
�d og derfor er det ikke muligt at sæ-e præcist 
deltagerantal på mange af dem. 
 

UNGDOMSSKOLEFORLØBUNGDOMSSKOLEFORLØBUNGDOMSSKOLEFORLØBUNGDOMSSKOLEFORLØB    
I starten af året �lbød FabLab i samarbejde med 
Ungdomsskolen et krea�vt forløb, der strakte sig 

over � undervisningsgange fra januar �l marts 2018. 
Forløbet startede med et lille hold, en underviser fra 
Ungdomsskolen og to medarbejdere fra FabLab. 
Løbende kom der flere deltagere �l, og de unge var 
rig�g glade for forløbet. På de 10 undervisningsgan-
ge lærte de bl.a. at lave tryk på T-shirts, LED lamper 
og at modellere deres egne 3D print. 
 
FABLABS FØRSTE SUPERFABLABS FØRSTE SUPERFABLABS FØRSTE SUPERFABLABS FØRSTE SUPERBRUGEREBRUGEREBRUGEREBRUGERE    
Siden FabLab Guldborgsund åbnede, har det været 
planen at give brugere bedre adgang �l faciliteter-
ne uden for den betjente åbnings�d. Et stort ønske 
fra brugerne har været mere fleksibilitet i forhold �l, 
hvornår de kan bruge maskinerne og deraf fødtes 
superbrugerne i 2018. 

En superbruger er en bruger i FabLab, der har udvist 
stor omsorg over for maskiner og lokaler. Desuden 
er en superbruger hjælpsom og venlig over for nye 
brugere og har deltaget i undervisning i de maski-
ner, som brugeren ønsker at beny-e. Det er 
FabLabs medarbejdere, der i fællesskab beslu-er, 
hvem der skal have adgang �l lokalerne via en nøg-
lebrik. Ind�l videre er der givet 9 nøglebrikker ud �l 
superbrugerkredsen, som vi regner med kommer �l 
at vokse i 2019. 
 
FABLAB ON TOURFABLAB ON TOURFABLAB ON TOURFABLAB ON TOUR    
I 2018 deltog FabLab i mange arrangementer ude af 
huset. Lokalbibliotekerne fik besøg af Tour De Fab-
Lab, hvor folieskærere og 3D printere kom på rund-
tur i kommunens biblioteker. 
I foråret drog FabLab �l bibliotekspoli�sk topmøde i 
Herning, hvor vi havde en stand sammen med Balle-
rup Bibliotekerne og Vordingborg Bibliotekerne. 
FabLab bevægede sig også udendørs, da vi deltog 
med biblioteket i Vild med Vand i Stubbekøbing  
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BIBLIOTEKETS 
SAMARBEJDSPARTNERE 
Vi er al�d på udkig eJer nye samarbejdspartnere for at sikre, at vi skaber de bedst mulige �lbud �l vores bru-
gere og vi samarbejder med mange forskellige aktører. Fx samarbejder vi med Fora Fri�d og Folkeuniversitetet i 
forbindelse med arrangementer, som vi udbyder �l borgerne. Derudover sæ-er vi materialer og lokaler �l rå-
dighed �l blandt andet Sundhedsplejen �l deres babycafeer. I 2018 har vi blandt andet samarbejdet med:  

⇒ Fora Fri�d Fora Fri�d Fora Fri�d Fora Fri�d (Nykøbing F. AJenskoler) 
⇒ FolkeuniversitetetFolkeuniversitetetFolkeuniversitetetFolkeuniversitetet    
⇒ Museum Lolland FalsterMuseum Lolland FalsterMuseum Lolland FalsterMuseum Lolland Falster    
⇒ Forfa-erforeningen StORDstrømmenForfa-erforeningen StORDstrømmenForfa-erforeningen StORDstrømmenForfa-erforeningen StORDstrømmen    
⇒ SundhedsplejenSundhedsplejenSundhedsplejenSundhedsplejen    
⇒ Slægtshistorisk forening GuldborgsundSlægtshistorisk forening GuldborgsundSlægtshistorisk forening GuldborgsundSlægtshistorisk forening Guldborgsund    
⇒ Andre bibliotekerAndre bibliotekerAndre bibliotekerAndre biblioteker    
⇒ KulturtjenestenKulturtjenestenKulturtjenestenKulturtjenesten    

⇒ Kommunens folkeskolerKommunens folkeskolerKommunens folkeskolerKommunens folkeskoler    
⇒ Marielyst HøjskoleMarielyst HøjskoleMarielyst HøjskoleMarielyst Højskole    
⇒ PsykInfo PsykInfo PsykInfo PsykInfo (En af os) 
⇒ Guldborgung ungdomsskoleGuldborgung ungdomsskoleGuldborgung ungdomsskoleGuldborgung ungdomsskole    
⇒ Storstrøm Fængsel/ArresthusetStorstrøm Fængsel/ArresthusetStorstrøm Fængsel/ArresthusetStorstrøm Fængsel/Arresthuset    
⇒ Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskole     
⇒ Teatret MaskenTeatret MaskenTeatret MaskenTeatret Masken    
⇒ Frivilligcenteret GuldborgsundFrivilligcenteret GuldborgsundFrivilligcenteret GuldborgsundFrivilligcenteret Guldborgsund    
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med små robo-er og fiskedam med laserskårede 
fisk, og på Culthus’ Kulturklash, hvor der blev 3D 
scannede deltagere og lavede skilt �l skaterne. 
I eJeråret var FabLab på GEEKCON konferencen 
med deres egen stand og fremviste, hvad man kan 
bruge FabLab �l, hvis man interesserer sig for rolle-
spil, gaming og cosplay. 
Deltagelsen i de mange arrangementer ude af huset 
har resulteret i rig�g mange snakke med interesse-
rede poten�elle brugere, der er nysgerrige på mu-
lighederne i FabLab Guldborgsund. 
    
23 MAKER TING23 MAKER TING23 MAKER TING23 MAKER TING    
”23 maker �ng” er et projekt med fokus på deling af 
viden inden for maker-kulturen blandt biblioteksan-
sa-e stø-et med i alt 202.000 kr. fra Kulturstyrel-
sen. Gennem brugervenlig deling af know-how om 
de teknologier som er �lgængelige ved landets bib-
lioteker, skal hjemmesiden ”23 Maker Ting” styrke 

biblioteksansa-e i deres arbejde med formidlingen 
omkring brugen af diverse teknologier, som er of-
fentligt eller semi-offentligt �lgængelige for borger-
ne. 
 
Projektet har �l formål at skabe en plaQorm �l brug 
for biblioteker i hele landet �l at dele viden om 
”maker” ak�viteter som fx ak�viteter, der finder 
sted i vores FabLab. Det være sig fx at lære et nyt 
soJware program som Inkscape, der er et af de pro-
grammer, man bruger �l at designe prototyper, der 
skæres på lasermaskinen. 
 
I 2018 er der sket store skridt i arbejdet med projek-
tet, der har været �lkny-et et ekstern designfirma 
�l udvikling af hjemmesiden. Dog er projektet 
blevet forsinket med et halvt år grundet udskiJning 
i medarbejdergruppen og projektet forventes 
afslu-et og leveret planmæssigt den 1. juni 2019. 

BIBLIOTEKET I FÆNGSELBIBLIOTEKET I FÆNGSELBIBLIOTEKET I FÆNGSELBIBLIOTEKET I FÆNGSEL    
Siden december 2017 har biblioteket betjent de indsa-e i Storstrøm Fængsel. Betjeningen var i begyndelsen på 
en enkelt afdeling og er nu gældende for hele fængslet, der betjenes af biblioteket en gang hver uge. De for-
skellige afdelinger i fængslet besøges på skiJ, således at alle indsa-e får mulighed for besøg af en bibliotekar 
hver 14. dag. De indsa-e kan også skrive en bes�llingsseddel �l biblioteket. I alt er der omtrent 250 indsa-e i 
fængslet. 
Derudover har biblioteket opsat et lille depot med børne- og voksenbøger i fængslets besøgsområde. 
De indsa-e kan - med visse begrænsninger - låne bøger, musik-cd’er og dvd-film. 
Det er planen, at der indre-es et egentligt bibliotekslokale; men det er ikke klart endnu. 



MARKEDSFØRING 
AF BIBLIOTEKET 

På biblioteket gør vi en stor indsats for at synliggøre alle vores mange �lbud �l borgerne. Vi beny-er os af et 
bredt udvalg af kanaler og medier for at komme ud �l så mange poten�elle brugere som muligt. Helt overord-
net beny-er vi os af: 
 

• HjemmesiderHjemmesiderHjemmesiderHjemmesider (guldbib.dk, guldborgsund.dk, kulturtjenesten, Visit Lolland-Falster etc.)  
• Sociale medier Sociale medier Sociale medier Sociale medier (SoMe): (Facebook, Instagram, Twi-er og YouTube) 
• Medierne: Medierne: Medierne: Medierne: (Folke�dende, Fri�dsnyt/Sydfalsternyt, TV ØST, P4 SJælland etc.) 
• AnnonceringAnnonceringAnnonceringAnnoncering (magasiner og turistguides, kommunens pyloner og skærme etc.) 
• Egne tryksager Egne tryksager Egne tryksager Egne tryksager (arrangementsprogrammet, flyers, plakater og brochurer) 
• Nyhedsbrev �l BiblioteksklubbenNyhedsbrev �l BiblioteksklubbenNyhedsbrev �l BiblioteksklubbenNyhedsbrev �l Biblioteksklubben 
• Egne skærme på alle bibliotekerne med mulighed for video og plakaterEgne skærme på alle bibliotekerne med mulighed for video og plakaterEgne skærme på alle bibliotekerne med mulighed for video og plakaterEgne skærme på alle bibliotekerne med mulighed for video og plakater    
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SoMeSoMeSoMeSoMe    
De sidste mange år har biblioteket lagt en masse 
kræJer i arbejdet på de sociale medier. Især med 
arbejdet på Facebook, som er den kanal, vi bruger 
mest eJerfulgt af Instagram. 
 
I udgangen af 2018 talte siden 2159 2159 2159 2159 følgere. I 2017 
var tallet af følgere 1842184218421842. 
Vi har et rig�g godt indblik i, hvilken målgruppe der 
følger os. Primært er der tale om kvinder (84848484 %) i 
alderen +30 �l 65 år og meget af kommunika�onen 
er derfor målre-et målgrupperne med opslag om 
børnearrangementer �l mødrene og opslag om fx 
foredrag og li-eratur �l kvinder i alle aldre. 
 
SKÆRMENESKÆRMENESKÆRMENESKÆRMENE    
I 2018 oprustede vi med skærme i biblioteksrummet 
og �lførte nyt indhold �l dem. Tidligere blev skær-
mene udelukkende brugt som uds�llingsvindue for 
materialer, hvor brugerne fx kunne se, læse mere og 
reservere de nyeste krimier og dvd’er. 
 
I 2018 købte vi nyt soJware �l skærmene, så vi også 
har mulighed for at koble materialer og vores arran-
gementer med videoklip, der kører i loop på skær-
mene - gerne med flere forskellige, der skiJes mel-
lem. 
Vi har en skærm på hvert lokalbibliotek og fire på 
Hovedbiblioteket - to i voksenafdelingen, en på bør-
nebiblioteket og en i ungdomsafdelingen. Skærme-
ne er målre-et målgrupperne i de forskellige afde-
linger. 
Desuden investerede vi i en velkomstskærm på 
Hovedbiblioteket, der giver et godt indblik i alle de 
�lbud, der er i huset og hvor man finder hvad. 

        GuldborgsundGuldborgsundGuldborgsundGuldborgsund----bibliotekernebibliotekernebibliotekernebibliotekerne    
  Synes godt om denne side · 5. februar 2018 

 
♫ KAN DU GÆTTE HVEM JEG ER? ♫ 
 
I anledning af fastelavn, som er lige om hjørnet, 
kører vi en gæ-ekonkurrence i ugen op �l. 
 
Det eneste du skal gøre for at deltage i 
lodtrækningen om et fastelavnsris, er, at svare på: 
 
� HVILKEN HOVEDPERSON fra en roman er S�ne 
klædt ud som på billedet? 
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Vi prøver naturligvis også at ramme andre målgrupper (gerne mænd og unge) indimellem og især vores Face-
bookkonkurrencer lokker nye følgere �l. Vores erfaring er, at de gerne fortsæ-er med at følge os. 
Det fremgår også af sta�s�kken, at selvom kun 16 % af følgerne er mænd, så når vi ud �l 32 % mænd, som 
derved er poten�elle brugere. 

Figur 2: Målgrupper vi når ud �lFigur 2: Målgrupper vi når ud �lFigur 2: Målgrupper vi når ud �lFigur 2: Målgrupper vi når ud �l    

Figur 1: Fordeling af følgere på FacebookFigur 1: Fordeling af følgere på FacebookFigur 1: Fordeling af følgere på FacebookFigur 1: Fordeling af følgere på Facebook    
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Derudover er der muligheden for at opre-e begivenheder og også den funk�on beny-er vi os meget af på 
biblioteket, da det er en oJe gra�s eller i hvert fald meget billig måde at komme ud �l mange på. Især fordi 
mange brugere beny-er sig at tagging i kommentarfeltet på opslaget, trykker ”interesseret” og/eller ”deltager” 
og derved på sin vis deler det med andre, da det ryger ind i deres eget Facebookfeed. Desuden deler vi som 
bibliotek oJe begivenhederne i større grupper, så de kommer længere ud.  

Figur 4: Reach på begivenhederFigur 4: Reach på begivenhederFigur 4: Reach på begivenhederFigur 4: Reach på begivenheder    

Figur 3: Klik på typer af opslagFigur 3: Klik på typer af opslagFigur 3: Klik på typer af opslagFigur 3: Klik på typer af opslag    

Facebooksiden har en fin reach på trods af, at den ligesom alle andre kommercielle Facebooksider er udfordret 
af Facebooks algoritmer (fx er indhold fra venner på Facebook prioriteret i algoritmen frem for indhold fra 
kommercielle sider. Dvs. at indholdet fra venner bliver vist oJere i brugernes Facebookfeed, hvor kommercielle 
sider bliver nedprioriteret). 
Typer af opslag kan inddeles i tre grupper; opslag med billeder, videoer eller blot links (vi har oJe links i alle tre 
typer opslag). Især opslag med billeder hi-er, men også vores videoopslag, som oJe er videoer, vi selv produ-
cerer kommer godt ud, som det fremgår af sta�s�kken nedenfor. 



BORGERSERVICE 
2018 



NYKØBING TILBAGE TIL NORMALENNYKØBING TILBAGE TIL NORMALENNYKØBING TILBAGE TIL NORMALENNYKØBING TILBAGE TIL NORMALEN    
E�er et år med valg i 2017, er Nykøbing Borgerser-
vice *lbage i normalt leje, hvad angår personlige 
henvendelser for 2018. 
Nedgangen i henvendelser fra 2017 *l 2018 kan *l 
dels *lskrives valget i 17, hvor der blev ekspederet 
omkring 1.300 brevstemmer. Det er størsteparten af 
faldet på de ca. 2.000 færre henvendelser i 2018. 
Nykøbing kan stadig fremvise en fremgang i forhold 
*l 2016 og *dligere år. Denne fremgang kan måske 
skyldes, at Borgerservice er blevet mere synlig for et 
bredere publikum e�er flytningen *l biblioteket. 

2017201720172017: 1111) Nysted og 2222)Stubbekøbing har ha� tekniske 
problemer med registreringen af henvendelser. 
Det anslås, at Nysted mangler ca. 150 henvendelser 
og Stubbekøbing ca. 50. 
3333)Sakskøbing mangler ca. 300 registreringer grundet 
flytning og forsinkelse i opsætning af systemet. 
2018201820182018: 4444) Stubbekøbing har ha� tekniske problemer 
og det anslås, at der mangler ca. 25 henvendelser. 
 
STATUS QUO I DE DECENTRALE SERVICEBUTIKKERSTATUS QUO I DE DECENTRALE SERVICEBUTIKKERSTATUS QUO I DE DECENTRALE SERVICEBUTIKKERSTATUS QUO I DE DECENTRALE SERVICEBUTIKKER 
Nej, vi har desværre ikke ha� rockbandet Status 
Quo på besøg i de decentrale servicebu*kker. 
Havde det været *lfældet, ville antallet af besøg 
sikkert ha’ slået alle rekorder. 
Status quo betyder i denne sammenhæng uforan-
dret eller vedblive med at være, som det er. 
Loka*onerne Nysted, Sakskøbing, Stubbekøbing og 
Væggerløse har ha� næsten uændret besøgstal, 
hvilket for de tre af servicebu*kkerne kan skyldes, 

at de er bemandet med personale fra Borgerservice 
én dag om ugen. 
Nr. Alslev har igen ha� *lbagegang af henvendelser. 
 
BORGERSERVICE I VÆGGERLØSEBORGERSERVICE I VÆGGERLØSEBORGERSERVICE I VÆGGERLØSEBORGERSERVICE I VÆGGERLØSE    
Borgerservice valgte i e�eråret 2018 at nedlægge 
den videobetjente Borgerservice bu*k i Væggerløse 
*l fordel for et andet og mere imødekommende 
koncept for betjening og servicering af borgerne i og 
omkring Væggerløse. 

Et *ltag der følger de tanker og ideer der ligger bag 
kommunens ”Landsbyordning” med en central pla-
cering på Sydfalster Skole. 
Det nye koncept er baseret på *dsbes*lling og per-
sonlig betjening. Borgerservice forventer at åbne i 
de nye omgivelser i starten af 2019. 

PERSONLIGE HENVENDELSER 
STABILT FREMMØDE 

     2016201620162016     2017201720172017    

NykøbingNykøbingNykøbingNykøbing     34.84134.84134.84134.841     39.20739.20739.20739.207    

NystedNystedNystedNysted     1.6791.6791.6791.679     1111)  1.011)  1.011)  1.011)  1.011    

Nr. AlslevNr. AlslevNr. AlslevNr. Alslev     265265265265     167167167167    

SakskøbingSakskøbingSakskøbingSakskøbing     1.6171.6171.6171.617     3333)  927)  927)  927)  927    

StubbekøbingStubbekøbingStubbekøbingStubbekøbing     1.2401.2401.2401.240     2222)  547)  547)  547)  547    

VæggerløseVæggerløseVæggerløseVæggerløse     57575757     53535353    

I altI altI altI alt     39.69939.69939.69939.699     41.91241.91241.91241.912    

2018201820182018    

37.12137.12137.12137.121    

1.0161.0161.0161.016    

105105105105    

990990990990    

4444)  500)  500)  500)  500    

49494949    

39.78139.78139.78139.781    

Kilde: Align Data og FrontDeskKilde: Align Data og FrontDeskKilde: Align Data og FrontDeskKilde: Align Data og FrontDesk    
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HENVENDELSER PÅ 
FAGOMRÅDER 

FÆRRE EKSPEDITIONER AF KØREKORTFÆRRE EKSPEDITIONER AF KØREKORTFÆRRE EKSPEDITIONER AF KØREKORTFÆRRE EKSPEDITIONER AF KØREKORT    
Indførslen af de nye regler om fornyelse af kørekort i 2017, har umiddelbart gjort, at mange borgere tror, at de 
ikke skal forny deres kørekort. Reglen er dog stadig den, at kørekortet skal fornys i henhold *l den udløbsdato 
der står på kørekortet. 
Herunder er vist top 6 af de mest benyIede fagområder, hvor pas og kørekort igen er de områder der fylder 
mest i Borgerservice. 

HERUNDER FORDELING AHERUNDER FORDELING AHERUNDER FORDELING AHERUNDER FORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ SAMTLIGE FAGOMRÅDERF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ SAMTLIGE FAGOMRÅDERF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ SAMTLIGE FAGOMRÅDERF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ SAMTLIGE FAGOMRÅDER    

Kilde: FrontDeskKilde: FrontDeskKilde: FrontDeskKilde: FrontDesk    
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  2017201720172017     2018201820182018     +/+/+/+/----    

Pas  9.3049.3049.3049.304     9.7349.7349.7349.734     + 430+ 430+ 430+ 430    

Kørekort  9.0199.0199.0199.019     8.3878.3878.3878.387     ----    632632632632    

NemID  2.5682.5682.5682.568     3.0853.0853.0853.085     + 517+ 517+ 517+ 517    

Pension (Kommunale opgaver)  2.2792.2792.2792.279     2.8552.8552.8552.855     + 576+ 576+ 576+ 576    

Folkeregister  2.4652.4652.4652.465     2.5832.5832.5832.583     + 118+ 118+ 118+ 118    

Sygesikring & Lægevalg  1.9591.9591.9591.959     2.1782.1782.1782.178     + 219+ 219+ 219+ 219    



FORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDERFORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDERFORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDERFORDELING AF PERSONLIGE HENVENDELSER PÅ FAGOMRÅDER    

Kilde: FrontDeskKilde: FrontDeskKilde: FrontDeskKilde: FrontDesk    

    2017201720172017     2018201820182018              2017201720172017     2018201820182018    

AdvokatvagtenAdvokatvagtenAdvokatvagtenAdvokatvagten          10101010          Medbetjening borger PCMedbetjening borger PCMedbetjening borger PCMedbetjening borger PC     441441441441     508508508508    

AndetAndetAndetAndet     6.1646.1646.1646.164     3.5273.5273.5273.527          NemIDNemIDNemIDNemID     2.5682.5682.5682.568     3.0853.0853.0853.085    

BeboerindskudBeboerindskudBeboerindskudBeboerindskud     199199199199     258258258258          OpkrævningOpkrævningOpkrævningOpkrævning     84848484     167167167167    

BrevstemmeBrevstemmeBrevstemmeBrevstemme     1.3031.3031.3031.303     0000          PasPasPasPas     9.3049.3049.3049.304     9.7349.7349.7349.734    

Digital Post/FritagelseDigital Post/FritagelseDigital Post/FritagelseDigital Post/Fritagelse     128128128128     145145145145          Pension (Kommunale opgaver)Pension (Kommunale opgaver)Pension (Kommunale opgaver)Pension (Kommunale opgaver)     2.2792.2792.2792.279     2.8552.8552.8552.855    

EnkeltydelseEnkeltydelseEnkeltydelseEnkeltydelse     2.2012.2012.2012.201     2.0362.0362.0362.036          PladsanvisningPladsanvisningPladsanvisningPladsanvisning     9999     63636363    

FolkeregisterFolkeregisterFolkeregisterFolkeregister     2.4652.4652.4652.465     2.5832.5832.5832.583          SkatSkatSkatSkat     2.0422.0422.0422.042     1.6751.6751.6751.675    

Henvist *l anden myndighedHenvist *l anden myndighedHenvist *l anden myndighedHenvist *l anden myndighed     229229229229     674674674674          SygedagpengeSygedagpengeSygedagpengeSygedagpenge     4444     20202020    

Hjælp *l/Vi kontakter UDKHjælp *l/Vi kontakter UDKHjælp *l/Vi kontakter UDKHjælp *l/Vi kontakter UDK     253253253253     565565565565          Sygesikring & LægevalgSygesikring & LægevalgSygesikring & LægevalgSygesikring & Lægevalg     1.9591.9591.9591.959     2.1782.1782.1782.178    

HjælpemidlerHjælpemidlerHjælpemidlerHjælpemidler     124124124124     257257257257          Tekniske områderTekniske områderTekniske områderTekniske områder     33333333     87878787    

IDIDIDID----KortKortKortKort     304304304304     312312312312          Udlevering af baIerierUdlevering af baIerierUdlevering af baIerierUdlevering af baIerier     53535353     95959595    

KontanthjælpKontanthjælpKontanthjælpKontanthjælp     485485485485     196196196196          Vejledning i selvbetjeningVejledning i selvbetjeningVejledning i selvbetjeningVejledning i selvbetjening     59595959     165165165165    

KørekortKørekortKørekortKørekort     9.0199.0199.0199.019     8.3878.3878.3878.387          VielserVielserVielserVielser     87878787     127127127127    

MedbetjeningMedbetjeningMedbetjeningMedbetjening     116116116116     71717171                     
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Kommunen har i 2018 ha� udbud på indgåelse af 
prisa�aler på tandproteser og briller *l pensionister. 
E�er indhentning og evaluering af *lbud, har Guld-
borgsund Kommune indgået prisa�aler med Tand-
prote*keren Nykøbing F. og Synop*k Nykøbing F. 
 
Indgåelse af a�alerne er truffet ud fra billigste pris. 
De nye prisa�aler giver pensionisterne mulighed for 
mere i *lskud end hid*l, da priserne generelt set er 
steget hos de enkelte leverandører, dog stadig 
maksimalt 85% af den ansøgte udgi�. 
Det betyder, at der kan forventes en øget udgi� *l 
kommunen på området for udvidet helbreds*llæg. 
 
I 2018 har der været følgende antal sager om 
udvidet helbreds*llæg: 

DIGITALT LØFT HÆNGER LIDT I BREMSENDIGITALT LØFT HÆNGER LIDT I BREMSENDIGITALT LØFT HÆNGER LIDT I BREMSENDIGITALT LØFT HÆNGER LIDT I BREMSEN    
I 2017 kunne vi bereIe om en ny digital løsning, 
hvor dialog mellem kommunen og vores samar-
bejdspartnere skulle gøres nemmere ved brug af 
digital kommunika*on og *lskudsafregning. 
En løsning, hvor tandlæger og tandteknikere hop-
pede med på vognen fra start. 
 
Anderledes er det gået med op*kerne, som endnu 
ikke er begyndt at bruge løsningen. Vi håber at det 
vil lykkedes i slutningen af 2019. Det er blevet 
nævnt i den nye prisa�ale, som vi i 2018 har indgået 
med Synop*k. 
 
Hvad angår vores fodplejere og fodbehandlere er 
det udsat på ubestemt *d. Der mangler en løsning 
hvor det ikke vil kræve at de skal investere i nyt IT. 
 
FYSISK ARKIV AFSKAFFETFYSISK ARKIV AFSKAFFETFYSISK ARKIV AFSKAFFETFYSISK ARKIV AFSKAFFET    
Regninger for almindeligt helbreds*llæg bliver nu 
scannet ind ved modtagelse og journaliseret i 
kommunens journalsystem. Sagsbehandleren *lgår 
here�er regningen og behandler den derfra. 

HELBREDSTILLÆG 
NYE PRISAFTALER 

  2018201820182018    

Sager i altSager i altSager i altSager i alt     648648648648    

Fodbehandling  195195195195    

Tandproteser  400400400400    

Briller  53535353    



FORTSAT FOKUS PÅ TELFORTSAT FOKUS PÅ TELFORTSAT FOKUS PÅ TELFORTSAT FOKUS PÅ TELEFONPOLITIKKENEFONPOLITIKKENEFONPOLITIKKENEFONPOLITIKKEN 
CallCenteret har stadig fokus på den telefoniske ka-
nal. Der arbejdes dedikeret med at flyIe borgernes 
henvendelser fra personlige *l telefoniske henven-
delser. 
Opgaven med at implementere telefonpoli*kken i 
hele kommunen ligger fortsat i Callcenteret, og der 
arbejdes målreIet for at øge og forbedre *lgænge-
ligheden.  
Alt sammen for at give borgerne en bedre oplevel-
se af, at få deres ærinde løst. 
I 2018 har vi arbejdet på at sikre, at de telefonkøer 
der er opreIet fungerer op*malt, så borgerne al*d 
kommer igennem *l den reIe sagsbehandler uden 
unødig oms*lling og vente*d. 
Hovednummeret *l biblioteket er blevet nedlagt. 
Indgående opkald *l biblioteket besvares nu af 
CallCenteret, som visiterer borgeren *l den reIe 
person på biblioteket. DeIe skal sikre en hur*gere 
videres*lling. 
 
NY VIDENSBASENY VIDENSBASENY VIDENSBASENY VIDENSBASE    
Selvbetjening.nu er Borgerservices nye ”vidensba-
se”, som er et opslagsværk, der gør det muligt for 
medarbejdere at se præcis hvilke informa*oner de 

skal give, når en borger e�erspørger en given ydelse 
eller er gået i stå i en selvbetjeningsløsning 
Selvbetjening.nu blev taget i brug i midten af 2018, 
og er afløseren for et andet system, som blev lukket 
ned på grund af manglende overholdelse af de nye 
GDPR regler. 
 
I første omgang var det kun CallCenteret som tog 
det i brug, men er e�erfølgende også gjort *lgæn-
geligt for resten af Borgerservice. 
I selvbetjening.nu er der guides *l de fleste af de 
selvbetjeningsløsninger der findes på borger.dk. 
Guides som kan bruges *l at guide borgerne igen-
nem selvbetjeningsløsninger hvis de går i stå. 
Billeder viser de samme skærmbilleder, som borge-
ren ser, når de for eksempel skal anmelde flytning. 
Sam*dig er der mulighed for at opreIe egne guides 
og vejledninger. Ind*l nu har vi opreIet 105 guides. 
 
Selvbetjening.nu er det eneste sted, hvor man som 
medarbejder i kommunerne kan *lmelde sig ny-
hedsbreve fra Udbetaling Danmark. 
 
Der foretages omkring 15 opslag om dagen i 
selvbetjening.nu. 

CALLCENTER I TAL 
OG NY VIDENSBASE 
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Kilde: selvbetjening.nuKilde: selvbetjening.nuKilde: selvbetjening.nuKilde: selvbetjening.nu    

DE 10 MEST BESØGTE GUIDES I 2018DE 10 MEST BESØGTE GUIDES I 2018DE 10 MEST BESØGTE GUIDES I 2018DE 10 MEST BESØGTE GUIDES I 2018    



FagområderFagområderFagområderFagområder     2017201720172017     2018201820182018    

AdministranterAdministranterAdministranterAdministranter     3.0233.0233.0233.023     3.6843.6843.6843.684    

BeboerindskudslånBeboerindskudslånBeboerindskudslånBeboerindskudslån     381381381381     450450450450    

BefordringBefordringBefordringBefordring     340340340340     233233233233    

Digital PostDigital PostDigital PostDigital Post     138138138138     73737373    

FolkeregisterFolkeregisterFolkeregisterFolkeregister     3.5183.5183.5183.518     3.6603.6603.6603.660    

Helbreds*llægHelbreds*llægHelbreds*llægHelbreds*llæg     1.1761.1761.1761.176     1.0181.0181.0181.018    

Helhedsorienteret kontrolHelhedsorienteret kontrolHelhedsorienteret kontrolHelhedsorienteret kontrol     101101101101     134134134134    

HjælpemidlerHjælpemidlerHjælpemidlerHjælpemidler     1.0001.0001.0001.000     1.3641.3641.3641.364    

KørekortKørekortKørekortKørekort     1.3481.3481.3481.348     1.3401.3401.3401.340    

NemIDNemIDNemIDNemID     254254254254     371371371371    

OpkrævningOpkrævningOpkrævningOpkrævning     2.7512.7512.7512.751     3.8133.8133.8133.813    

Andet (StraksaRlaring)Andet (StraksaRlaring)Andet (StraksaRlaring)Andet (StraksaRlaring)     8.4998.4998.4998.499     11.14111.14111.14111.141    

ANTAL SAGER PR. FAGOANTAL SAGER PR. FAGOANTAL SAGER PR. FAGOANTAL SAGER PR. FAGOMRÅDE I BORGERSERVICEMRÅDE I BORGERSERVICEMRÅDE I BORGERSERVICEMRÅDE I BORGERSERVICE    
Nedenstående tabel viser antal sager pr. fagområde i Borgerservice, hvor CallCenteret enten har sagsbehand-
let eller straksaRlaret henvendelser fra borgerne. Nogle af områderne indeholder også videres*llinger *l fag-
områderne. Henvendelser der er videres*llet eller henvist *l anden myndighed er gengivet i særskilt diagram 
(se side xx). 

Kilde: OperatorKilde: OperatorKilde: OperatorKilde: Operator    

FagområderFagområderFagområderFagområder     2017201720172017     2018201820182018    

PasPasPasPas     938938938938     876876876876    

Personlige *llægPersonlige *llægPersonlige *llægPersonlige *llæg     97979797     104104104104    

PladsanvisningPladsanvisningPladsanvisningPladsanvisning     2.3962.3962.3962.396     2.8932.8932.8932.893    

RoIerRoIerRoIerRoIer     460460460460     645645645645    

SkatSkatSkatSkat     203203203203     151151151151    

StudieflexStudieflexStudieflexStudieflex     899899899899     666666666666    

SygesikringSygesikringSygesikringSygesikring     1.2011.2011.2011.201     1.2761.2761.2761.276    

Vejledning Vejledning Vejledning Vejledning ----    PensionPensionPensionPension     304304304304     158158158158    

Vejledning Vejledning Vejledning Vejledning ----    YdelsescenteretYdelsescenteretYdelsescenteretYdelsescenteret     493493493493     245245245245    

Vejledning i selvbetjeningVejledning i selvbetjeningVejledning i selvbetjeningVejledning i selvbetjening     678678678678     843843843843    

VielserVielserVielserVielser     402402402402     500500500500    

I ALTI ALTI ALTI ALT     30.60030.60030.60030.600     35.63835.63835.63835.638    

HERUNDER EN GRAFISK GENGIVELSE AF OVENSTÅENDE DATA.HERUNDER EN GRAFISK GENGIVELSE AF OVENSTÅENDE DATA.HERUNDER EN GRAFISK GENGIVELSE AF OVENSTÅENDE DATA.HERUNDER EN GRAFISK GENGIVELSE AF OVENSTÅENDE DATA.    

Kilde: OperatorKilde: OperatorKilde: OperatorKilde: Operator    
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TELEFONOPKALD "VIDERESTILLET" TIL ANDRE TELEFONOPKALD "VIDERESTILLET" TIL ANDRE TELEFONOPKALD "VIDERESTILLET" TIL ANDRE TELEFONOPKALD "VIDERESTILLET" TIL ANDRE FORVALTNINGER I KOMMUNENFORVALTNINGER I KOMMUNENFORVALTNINGER I KOMMUNENFORVALTNINGER I KOMMUNEN    
Nedenstående graf viser telefonopkald der er "videres$llet" $l andre forvaltninger i kommunen uden straks-
a(laring eller sagsbehandling samt opkald hvor borgeren er "henvist $l anden myndighed”. 

Kilde: QSTATKilde: QSTATKilde: QSTATKilde: QSTAT    

BorgerserviceBorgerserviceBorgerserviceBorgerservice     2017201720172017     2018201820182018    

Fak$ske opkaldFak$ske opkaldFak$ske opkaldFak$ske opkald     *)*)*)*)     *)*)*)*)    

Opkald besvaretOpkald besvaretOpkald besvaretOpkald besvaret     *)*)*)*)     *)*)*)*)    

Opkald mistetOpkald mistetOpkald mistetOpkald mistet     *)*)*)*)     *)*)*)*)    

2016201620162016    

42.31242.31242.31242.312    

40.41940.41940.41940.419    

1.8931.8931.8931.893    

CallCenterCallCenterCallCenterCallCenter     2017201720172017     2018201820182018    

Fak$ske opkaldFak$ske opkaldFak$ske opkaldFak$ske opkald     85.65485.65485.65485.654     84.39184.39184.39184.391    

Opkald besvaretOpkald besvaretOpkald besvaretOpkald besvaret     79.80379.80379.80379.803     77.76477.76477.76477.764    

Opkald mistetOpkald mistetOpkald mistetOpkald mistet     5.8515.8515.8515.851     6.6276.6276.6276.627    

2016201620162016    

45.20545.20545.20545.205    

43.57943.57943.57943.579    

1.6261.6261.6261.626    

Samlet for begge indgange i 2016Samlet for begge indgange i 2016Samlet for begge indgange i 2016Samlet for begge indgange i 2016     2017 2017 2017 2017 *)*)*)*)     2018 2018 2018 2018 *)*)*)*)    

Fak$ske opkaldFak$ske opkaldFak$ske opkaldFak$ske opkald     85.65485.65485.65485.654     84.39184.39184.39184.391    

Opkald besvaretOpkald besvaretOpkald besvaretOpkald besvaret     79.80379.80379.80379.803     77.76477.76477.76477.764    

Opkald mistetOpkald mistetOpkald mistetOpkald mistet     5.8515.8515.8515.851     6.6276.6276.6276.627    

2016201620162016    

87.51787.51787.51787.517    

83.99883.99883.99883.998    

3.5193.5193.5193.519    

Opkald svaret inden for 60 sek.Opkald svaret inden for 60 sek.Opkald svaret inden for 60 sek.Opkald svaret inden for 60 sek.     2017201720172017     2018201820182018    

BorgerserviceBorgerserviceBorgerserviceBorgerservice     *)*)*)*)     *)*)*)*)    

CallCenterCallCenterCallCenterCallCenter     85,84%85,84%85,84%85,84%     81,19%81,19%81,19%81,19%    

2016201620162016    

78,76%78,76%78,76%78,76%    

88,26%88,26%88,26%88,26%    

FAKTISKE TELEFONOPKALD TIL BORGERSERVICE OG KOMMUNENS CALLCENTER 

Kilde: OperatorBetaKilde: OperatorBetaKilde: OperatorBetaKilde: OperatorBeta    

*) FRA 2017 ER KØ*) FRA 2017 ER KØ*) FRA 2017 ER KØ*) FRA 2017 ER KØ----NUMMENUMMENUMMENUMMERET TIL BORGERSERVICE NEDLAGT OG OPKALD SKER HEREFTER VIA CALLCENTERETRET TIL BORGERSERVICE NEDLAGT OG OPKALD SKER HEREFTER VIA CALLCENTERETRET TIL BORGERSERVICE NEDLAGT OG OPKALD SKER HEREFTER VIA CALLCENTERETRET TIL BORGERSERVICE NEDLAGT OG OPKALD SKER HEREFTER VIA CALLCENTERET    
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Restancer pr. hovedkrav fordelt på Restancer pr. hovedkrav fordelt på Restancer pr. hovedkrav fordelt på Restancer pr. hovedkrav fordelt på 
debitorgruppedebitorgruppedebitorgruppedebitorgruppe    

31.12.201631.12.201631.12.201631.12.2016     31.12.201731.12.201731.12.201731.12.2017     31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018    

Gebyr Gebyr Gebyr Gebyr      435.000  428.000  422.000 

*Ejendomsskat*Ejendomsskat*Ejendomsskat*Ejendomsskat     5.485.000  3.184.000  1.561.000 

Dagins$tu$onDagins$tu$onDagins$tu$onDagins$tu$on     6.495.000  6.758.000  6.567.000 

**Boligsikring/ydelse**Boligsikring/ydelse**Boligsikring/ydelse**Boligsikring/ydelse     4.321.000  4.271.000  2.509.000 

BoliglånBoliglånBoliglånBoliglån     8.053.000  8.412.000  6.986.000 

Kontanthjælp mod $lbagebetalingKontanthjælp mod $lbagebetalingKontanthjælp mod $lbagebetalingKontanthjælp mod $lbagebetaling     25.381.000  26.844.000  27.801.000 

Kommunale regningskravKommunale regningskravKommunale regningskravKommunale regningskrav     28.767.000  37.505.000  32.900.000 

Samlede restancerSamlede restancerSamlede restancerSamlede restancer     78.937.00078.937.00078.937.00078.937.000     87.402.00087.402.00087.402.00087.402.000     78.748.00078.748.00078.748.00078.748.000    

Heraf statskravHeraf statskravHeraf statskravHeraf statskrav     ----8.761.0008.761.0008.761.0008.761.000     ----8.888.0008.888.0008.888.0008.888.000     ----6.634.0006.634.0006.634.0006.634.000    

Kommunal restance Kommunal restance Kommunal restance Kommunal restance      70.176.00070.176.00070.176.00070.176.000     78.514.00078.514.00078.514.00078.514.000     72.114.00072.114.00072.114.00072.114.000    

DET SKYLDER BORGERNE 
FOKUS OG MÅL FOR 2019 

EJENDOMSSKATEJENDOMSSKATEJENDOMSSKATEJENDOMSSKAT    
Opkrævningen er kommet godt i gang med udlægsforretningerne og der er indarbejdet en god ru$ne. Der 
foretages udlæg eGer udsendelse af hver rate, det vil sige 2 gange om året. 
Alle gamle restancer er gennemgået samt behandlet og dermed er vores mål nået. 

UNDERRETNINGSUNDERRETNINGSUNDERRETNINGSUNDERRETNINGS----    OG UDOG UDOG UDOG UDLÆGSSAGERLÆGSSAGERLÆGSSAGERLÆGSSAGER     2018201820182018    

Antal udsendte underretningerAntal udsendte underretningerAntal udsendte underretningerAntal udsendte underretninger     746746746746    

Betalte underretningerBetalte underretningerBetalte underretningerBetalte underretninger     237237237237    

Sager sendt $l udlægSager sendt $l udlægSager sendt $l udlægSager sendt $l udlæg     509509509509    

      

Betalte udlægBetalte udlægBetalte udlægBetalte udlæg     458458458458    

UafsluIede sager hos advokatUafsluIede sager hos advokatUafsluIede sager hos advokatUafsluIede sager hos advokat     18181818    

Ejendomme solgt på tvangsauk$on *)Ejendomme solgt på tvangsauk$on *)Ejendomme solgt på tvangsauk$on *)Ejendomme solgt på tvangsauk$on *)     33333333    

Udlægsforretninger i altUdlægsforretninger i altUdlægsforretninger i altUdlægsforretninger i alt     509509509509    

*) heraf er 5 købt af kommunen*) heraf er 5 købt af kommunen*) heraf er 5 købt af kommunen*) heraf er 5 købt af kommunen      
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Den samlede restance udgør kr. 1.562.000, hvoraf der ligger kr. 363.000,00 $l inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Derudover var der to sager i 2017 med en samlet restance på kr. 1.1 mio. Den ene ejendom er blevet solgt på 

tvangsauk$on med et tab på kr. 193.924 og den anden ejendom (konkursbo) udgør resten på kr. 950.001. 



MIT BETALINGSOVERBLIKMIT BETALINGSOVERBLIKMIT BETALINGSOVERBLIKMIT BETALINGSOVERBLIK    
Ud fra sta$s$kken kan det ses, at systemet bliver 
mere og mere udbredt. Der er dagligt besøg på Mit 
Betalingsoverblik. 
Når der udsendes større mængder fakturaer eller 
rykkerskrivelser, er det tydeligt, at det øger ak$vite-
ten. 

    
AFSKRIVNING AF BOLIGAFSKRIVNING AF BOLIGAFSKRIVNING AF BOLIGAFSKRIVNING AF BOLIGLÅNLÅNLÅNLÅN    
Gældsstyrelsen har gennemgået restancerne vedrø-
rende boliglån om hvorvidt de er retskraGige eller 
ej. En del af kravene var forældet og blev derfor af-
skrevet. 
Der er afskrevet boliglån og renter for i alt 
kr. 2.044.894,00. 
Opkrævningen har brugt en del $d på deIe i 
oktober og november, da processen var manuel. 

EKSTRAORDINÆR AFSKRIEKSTRAORDINÆR AFSKRIEKSTRAORDINÆR AFSKRIEKSTRAORDINÆR AFSKRIVNING I GÆLDSSTYRELSE VNING I GÆLDSSTYRELSE VNING I GÆLDSSTYRELSE VNING I GÆLDSSTYRELSE     
Gældsstyrelsen har i 2018 gennemført ekstraordi-
nære afskrivninger på restancer, hvor de har    vurde-
ret, at skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. 
Afskrivningerne er lavet som en del af oprydnings-
arbejdet eGer udfordringerne med gældsinddrivel-
sen i det $dligere SKAT/EFI. BesluIet i Folke$nget 
eGer aGale mellem regeringen og KL. 
 
Herunder ses størrelsen af de fordringer Guldborg-
sund Kommune har fået afskrevet hos SKAT/EFI 
samt de beløb kommunen har fået i kompensa$on 
og som a(øbsbeløb i 2018. 

    
RESTANCEOPGØRELSERESTANCEOPGØRELSERESTANCEOPGØRELSERESTANCEOPGØRELSE    
Vores målsætning i 2018 var at sende restanceop-
gørelser ud $l alle borgere med gæld $l Guldborg-
sund Kommune. Den målsætning blev indfriet inden 
for det første halvår. 
Udsendelsen af opgørelserne $l både borgere og 
virksomheder blev fordelt over flere gange og resul-
terede i en del henvendelser med henblik på beta-
ling og indgåelse af afdragsordninger. Sam$dig fik vi 
ryddet op i gamle krav, hvor det viste sig, at nogle 
borgere og virksomheder ikke var bevidste om deres 
restance. 
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     2017201720172017     2018201820182018    

Besøg på hjemmesidenBesøg på hjemmesidenBesøg på hjemmesidenBesøg på hjemmesiden     1156115611561156     2403240324032403    

Forslag $l afdragsordningForslag $l afdragsordningForslag $l afdragsordningForslag $l afdragsordning     27272727     43434343    

Betalinger med kreditkortBetalinger med kreditkortBetalinger med kreditkortBetalinger med kreditkort     ----     470470470470    

Betalinger med MobilePayBetalinger med MobilePayBetalinger med MobilePayBetalinger med MobilePay     ----     126126126126    

Tilmeldt $l PBSTilmeldt $l PBSTilmeldt $l PBSTilmeldt $l PBS     162162162162     175175175175    

              

Samlede indbetalinger Samlede indbetalinger Samlede indbetalinger Samlede indbetalinger ----    kr. kr. kr. kr.      751.000751.000751.000751.000     1.184.0081.184.0081.184.0081.184.008    

     2018201820182018    

Afskrevne fordringer hos SKAT/EFIAfskrevne fordringer hos SKAT/EFIAfskrevne fordringer hos SKAT/EFIAfskrevne fordringer hos SKAT/EFI     9.762.9709.762.9709.762.9709.762.970    

         

Kompensa$onKompensa$onKompensa$onKompensa$on     2.279.7822.279.7822.279.7822.279.782    

A(øbsbeløbA(øbsbeløbA(øbsbeløbA(øbsbeløb     467.501467.501467.501467.501    

I altI altI altI alt     2.747.2832.747.2832.747.2832.747.283    

OPKRÆVNINGENS FOKUS OG MÅL I 2019:OPKRÆVNINGENS FOKUS OG MÅL I 2019:OPKRÆVNINGENS FOKUS OG MÅL I 2019:OPKRÆVNINGENS FOKUS OG MÅL I 2019:    
• Udsendelse af restanceopgørelser samt telefonisk opfølgning 

Mål: At få flere $l at betaleMål: At få flere $l at betaleMål: At få flere $l at betaleMål: At få flere $l at betale    
• Oplysning om at gæld er sendt $l Gældsstyrelsen 

Mål: Tydeliggøre over for borger/virksomheder at deres gæld er sendt $l GældsstyrelsenMål: Tydeliggøre over for borger/virksomheder at deres gæld er sendt $l GældsstyrelsenMål: Tydeliggøre over for borger/virksomheder at deres gæld er sendt $l GældsstyrelsenMål: Tydeliggøre over for borger/virksomheder at deres gæld er sendt $l Gældsstyrelsen    
• Op$mering af arbejdsgange: 

∗ Kontanthjælp med $lbagebetalingspligt  
⇒ Mål: samarbejde med Ydelsen styrkesMål: samarbejde med Ydelsen styrkesMål: samarbejde med Ydelsen styrkesMål: samarbejde med Ydelsen styrkes    
∗ Dagins$tu$on  
⇒ Mål: øget indsats for nedbringelse af restancenMål: øget indsats for nedbringelse af restancenMål: øget indsats for nedbringelse af restancenMål: øget indsats for nedbringelse af restancen    
∗ Ejendomsskat  
⇒ Mål: bedre overblik over sager $l opfølgning og sta$s$kMål: bedre overblik over sager $l opfølgning og sta$s$kMål: bedre overblik over sager $l opfølgning og sta$s$kMål: bedre overblik over sager $l opfølgning og sta$s$k    



GOD BORGERSERVICEGOD BORGERSERVICEGOD BORGERSERVICEGOD BORGERSERVICE    
Guldborgsund Kommune $lbyder brudepar vielser 
uden for Rådhuset. Det betyder at selve handlingen 
omkring vielsen kan ske næsten hvor som helst. 
Vielser uden for Rådhuset kan dog kun ske om 
lørdagen, og kun hvis den enkelte giGefoged siger 
god for det. 
 
Mange af dem der bliver giG uden for rådhuset har 
$lkendegivet, at de er glade for at kunne blive viet 
samme sted som de skal holde festen, og det er vi 
rig$g stolte af at kunne $lbyde. 

Fra 2017 $l 2018 har der været en lille nedgang i 
vielser uden for Rådhuset. 

 
 
 
 
STATISTIKSTATISTIKSTATISTIKSTATISTIK    
Pæn fremgang for borgerlige vielser i egen kommu-
ne. Se tallene herunder.  

BRUDEPAR GLADE FOR AT BLIVE GIFT 
HVOR FESTEN SKAL HOLDES 

  2016201620162016     2017201720172017     2018201820182018    

Borgerlige vielser i egen kommuneBorgerlige vielser i egen kommuneBorgerlige vielser i egen kommuneBorgerlige vielser i egen kommune     149149149149     155155155155     181181181181    

Borgerlige vielser i anden kommuneBorgerlige vielser i anden kommuneBorgerlige vielser i anden kommuneBorgerlige vielser i anden kommune     20202020     23232323     9999    

Kirkelige vielserKirkelige vielserKirkelige vielserKirkelige vielser     119119119119     104104104104     109109109109    

Vielser i udlandetVielser i udlandetVielser i udlandetVielser i udlandet     15151515     13131313     15151515    

TotalTotalTotalTotal     303303303303     295295295295     314314314314    

Kilde: EG Kommuneinforma$onKilde: EG Kommuneinforma$onKilde: EG Kommuneinforma$onKilde: EG Kommuneinforma$on    

  2016201620162016     2017201720172017     2018201820182018    

Vielser uden for rådhuset  20202020     38383838     29292929    
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Kilde: EG Kommuneinforma$onKilde: EG Kommuneinforma$onKilde: EG Kommuneinforma$onKilde: EG Kommuneinforma$on    



ÆNDRING AF NAVN OG NYT ANSIGT I ÆNDRING AF NAVN OG NYT ANSIGT I ÆNDRING AF NAVN OG NYT ANSIGT I ÆNDRING AF NAVN OG NYT ANSIGT I 
KONTROLGRUPPENKONTROLGRUPPENKONTROLGRUPPENKONTROLGRUPPEN    
I 2018 blev det i styregruppen besluIet at ændre 
afdelingens navn fra Helhedsorienteret Kontrol $l 
Kontrolgruppen for at blive ensartet med andre 
kommuners navn for samme arbejde. 
I marts 2018 søgte en kollega nye udfordringer og vi 
ansaIe i stedet Jesper Andersen i afdelingen pr. 1. 
juni 2018. Jesper har en baggrund fra bankverdenen 
og SKAT. 
 
KONTROLGRUPPENS STYREGRUPPEKONTROLGRUPPENS STYREGRUPPEKONTROLGRUPPENS STYREGRUPPEKONTROLGRUPPENS STYREGRUPPE    
Kontrolgruppen har i 2018 udvidet samarbejdet i 
kommunen og styregruppen for Kontrolafdelingen 
blev derfor udvidet med boligsocial koordinator 
Jacob Pfeffer og sekretariatsleder Susanne Thagaard 
fra Børn og familie. 
 
ANMELDELSERANMELDELSERANMELDELSERANMELDELSER    
I 2018 har Kontrolgruppen arbejdet med 167 sager. 
En stor del af sagerne er opstartet ud fra interne 
undringer og anmeldelser. Der har især været 
henvendelser fra Center for ak$vitet og udvikling. 
Antallet af sager er det højeste siden afdelingen 
blev s$Get i 2010. Til sammenligning modtog Kon-
trolgruppen i 2017 85 anmeldelser. 
Kontrolgruppen har modtaget flere anmeldelser på 
borgere som modtager kontanthjælp og har mod-
taget arv uden at oplyse deIe $l Center for ak$vitet 
og udvikling, ligesom der har vist sig flere sager på 
borgere, som har kennelopdræt og har undladt at 
oplyse kommunen om indtægten og deres manglen-
de rådighed for arbejdsmarkedet. 
 
ØKONOMIØKONOMIØKONOMIØKONOMI    
År 2018 har været det år, hvor der har været den 
højeste samlede besparelse i afdelingens $d. DeIe 
også sammenlignet med, at Udbetaling Danmark i 
2012 overtog ydelser såsom boligstøIe og børne-
ydelser Kontrolgruppen har i 2018 lavet en samlet 
besparelse på kr. 4.924.661,-. Ud af deIe er der 
beregnet en frem$dig besparelse på kr. 3.107.224,- 
og der er beregnet et $lbagebetalingskrav på kr. 
1.817.437. Den frem$dige besparelse er beregnet 
ud fra KL’s beregningsmodel. 
Kontrolgruppen har i prioriteringen af deres arbejde 
lagt vægt på sager fra Center for ak$vitet og udvik-

ling, da erfaringen viser, at det er i sager derfra, at 
der sker den største økonomiske besparelse. 
 
REGISTERSAMKØRINGREGISTERSAMKØRINGREGISTERSAMKØRINGREGISTERSAMKØRING    
Vi har i Kontrolgruppen i 2018 benyIet os af 
registersamkøring fra Den fælles dataenhed. Vi har 
foretaget registersamkøring på formue over kr. 
50.000, samt på lønudbetaling og SU udbetalt 
sam$dig med kontanthjælp og uddannelseshjælp. 
Arbejdet er sket i tæt samarbejde med Ydelsesen-
heden. Denne del af registersamkøringen er blevet 
overdraget $l daglig driG i Ydelsesenheden. 
 
SAMARBEJDE MED ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGSAMARBEJDE MED ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGSAMARBEJDE MED ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGSAMARBEJDE MED ANDRE OFFENTLIGE MYNDIG----
HEDERHEDERHEDERHEDER    
Kontrolgruppen har i 2018 haG få henvendelser fra 
Udbetaling Danmark, hvor de har benyIet sig af 
muligheden for, at Kontrolgruppen kan indkalde 
borgere $l samtale for hjælp $l at oplyse en sag 
vedrørende social snyd. 
 
SKATSKATSKATSKAT    
SKAT har i 2018 ikke aRoldt møder under Fælles 
Myndighedsindsats. Der har ikke været foretaget 
fælles virksomhedskontroller med SKAT. 
Kontrolgruppen foretager selv virksomhedskontrol-
ler på foranledning fra interne henvendelser i kom-
munen eller ved modtagelse af anmeldelser, hvor 
det vurderes relevant. 
 
AL CAPONE SAMARBEJDEAL CAPONE SAMARBEJDEAL CAPONE SAMARBEJDEAL CAPONE SAMARBEJDE    
I forbindelse med ny lovgivning på Bande/rocker-
området, blev det i Bandepakke III fastlagt, at der 
skal ske et samarbejde mellem SKAT, Poli$ og kom-
muner, så der hur$gt og effek$vt kan handles på 
rockere og bander. Samarbejdet skal ske med ud-
gangspunkt i Al Capone metoden, som kort om-
handler at stresse rockere og bandemedlemmer 
økonomisk. 
Samarbejdet er kommet godt i gang og har afsted-
kommet, at der er fremsendt en anbefaling $l kom-
munens direk$on $l, hvordan vi fremadreIet kan 
arbejde med rockere og bander i Guldborgsund 
Kommune. Det anbefales blandt andet, at der bliver 
nedsat en styregruppe bestående af kommunens 
exitkoordinator, den boligsociale koordinator og 
Kontrolgruppen. 

HELHEDSORIENTERET KONTROL 
FÅR NYT NAVN - KONTROLGRUPPEN 
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PROJEKTERPROJEKTERPROJEKTERPROJEKTER    
Kontrolgruppen har i 2018 ikke ha� nogle særlige 
indsatser grundet den store sagsmængde og oplæ-
ring af ny kollega. Projekt ”Selvstændige sygemeld-
te”, hvor vi vil have særlig fokus på sygemeldte 
selvstændige er derfor rykket )l primo 2019. 
 
MÅL OG FOKUS FOR 2019MÅL OG FOKUS FOR 2019MÅL OG FOKUS FOR 2019MÅL OG FOKUS FOR 2019    
I 2019 vil Kontrolgruppen have særlig fokus på selv-
stændige sygemeldte og samarbejdet med SKAT og  

Poli) vedrørende Al Capone. 
Der foreligger lovforslag omkring, at der skal ske 
poli)anmeldelse af sager omkring social bedrageri, 
hvis der er sket bedrageri over et endnu ikke fast-
lagt beløb. Det er vores håb, at der med lovforslaget 
vil komme øget fokus på, at Poli)et får behandlet 
disse sager inden for en kortere frist end den nuvæ-
rende, hvor der forventes at være en sagsbehand-
lings)d på ca. 2 år fra anmeldelses)dspunktet. 

PLEJEHJEMSLÆGERPLEJEHJEMSLÆGERPLEJEHJEMSLÆGERPLEJEHJEMSLÆGER    
I henhold )l lægernes nye overenskomst, blev det i 
2018 muligt for kommunerne at lave a�aler mel-
lem prak)serende læger og plejecentre om, at be-
boere der ønsker det, kan blive )lkny:et den læge/
praksis det enkelte center laver a�ale med. 
I 2018 blev der lavet a�aler om plejehjemslæger på 
fem plejecentre. 
 
PRAKTISERENDE LÆGERPRAKTISERENDE LÆGERPRAKTISERENDE LÆGERPRAKTISERENDE LÆGER    
Den 1. februar 2018 ansa:e læge Birthe Pilegaard 
læge Uwe Pilegaard i sin praksis. 
 
Den 30. april 2018 stoppede prak)serende læge 
Flemming Jensen, og da hans praksis ikke blev solgt, 
blev der opre:et en ny Nordic Medicare Lægeklinik 
)l at overtage pa)enterne. 
 
KLUDDER MED OVERFLYTNINGERKLUDDER MED OVERFLYTNINGERKLUDDER MED OVERFLYTNINGERKLUDDER MED OVERFLYTNINGER    
Læge Peter Wied, som i 2017 overtog samtlige pa)-
enter fra læge K. Billekop, fik desværre ikke rekrut-
teret en ny læge )l at overtage de mange ekstra pa-
)enter. Det blev derfor nødvendigt at overfly:e 
størstedelen af pa)enterne )l den nye Nordic 
Medicare Lægeklinik. 
På grund af en fejl hos Region Sjælland var der pa)-
enter der først fik lov )l at blive hos Peter Wied. 
Disse pa)enter fik e�erfølgende besked om at de 
alligevel skulle overfly:es )l Nordic Medicare Læge-
klinik. 

Der blev konstateret endnu en fejl, hvor pa)enter 
der i første omgang havde fået lov )l at blive hos 
Peter Wied fik oplyst, at de heller ikke kun blive og 
skulle overfly:es )l Nordic Medicare Lægeklinik. 
Disse fejl gav rig)g mange telefoniske henvendelser 
fra borgere der var forvirrede over de mange breve. 
 
Overflytningen )l Nordic Medicare Lægeklinik stod 
DXC Technology for, men ved overflytningen fik 
man ikke taget højde for dem der allerede havde 
valgt, og var fly:et )l en anden læge. De blev derfor 
også fejlag)gt overfly:et )l Nordic Medicare Læge-
klinik. 
 
I forbindelse med praksisændringen, var det muligt 
at vælge anden læge, og det var der mange der be-
ny:ede sig af. 
 
KOMMUNENS AFGØRELSER TILTRÅDTKOMMUNENS AFGØRELSER TILTRÅDTKOMMUNENS AFGØRELSER TILTRÅDTKOMMUNENS AFGØRELSER TILTRÅDT    
I 2018 modtog Borgerservice fire klager fra borgere, 
der ikke kunne få den læge de ønskede, da lægen 
havde lukket for pa)enHlgang. I alle klager har 
Styrelsen for Pa)entsikkerhed )ltrådt kommunens 
afgørelse. 
 
BORGERE SAVNER FLERE LÆGER AT VÆLGE IMELLEMBORGERE SAVNER FLERE LÆGER AT VÆLGE IMELLEMBORGERE SAVNER FLERE LÆGER AT VÆLGE IMELLEMBORGERE SAVNER FLERE LÆGER AT VÆLGE IMELLEM    
På trods af to nye praksis i kommunen, får vi stadig 
mange henvendelser fra borgere, som synes der er 
mangel på læger at vælge imellem. 

SYGESIKRING 
2018 
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OVERHOLDES LOVEN IKKE OVERHOLDES LOVEN IKKE OVERHOLDES LOVEN IKKE OVERHOLDES LOVEN IKKE ----    UDDELES DER BØDERUDDELES DER BØDERUDDELES DER BØDERUDDELES DER BØDER    
I 2018 opre:ede Folkeregisteret 15 bødesager. 
8 for ikke at anmelde flytning og 7 for at undlade at 
give oplysninger eller opgive forkerte oplysninger. 
Tilsammen med et bødeforlæg på kr. 25.800,-. 
Af de 15 sager har fem borgere accepteret bøden og 
betalt, mens 2 sager er sendt )l poli)et )l inddrivel-
se. 8 sager er stadig under behandling i Folkeregiste-
ret. I en enkelt sag er der indgået a�ale om en 
afdragsordning. 
6 bødesager blev i 2017 sendte )l poli)et. Tre af 
disse sager blev i e�eråret 2018 behandlet. Her 
valgte borgerne at betale bøden for at undgå, at 
sagerne kom for re:en. 
 

UDREJSE IKKE ANMELDTUDREJSE IKKE ANMELDTUDREJSE IKKE ANMELDTUDREJSE IKKE ANMELDT    
Der blev i 2018 opre:et 75 sager med udenlandske 
statsborgere, der ikke havde anmeldt udrejse af 
Danmark. 
Der har også været 20 sager, hvor borgere er ind-
rejst 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 ud-
rejst af landet )dligere, uden at oplyse de:e. 
Be)ngelserne for indrejse er derfor ikke opfyldt, og 
deres indrejse er derfor annulleret. 
 
DAR DAR DAR DAR ----    DANMARKS ADRESDANMARKS ADRESDANMARKS ADRESDANMARKS ADRESSEREGISTERSEREGISTERSEREGISTERSEREGISTER    
Det nye adresseregister - DARDARDARDAR - blev taget i brug den 
1. maj 2018. Det betød, at vejregisteret i CPR syste-
met lukkede. 
DAR er here�er det sted, hvor alle oplysninger om 
adresser i Danmark registreres. Da det er kommu-
nerne der fastsæ:er vejnavne m.m., er det også 
kommunerne der har ansvaret for registreringerne 
og de )lhørende data. 
Folkeregisteret skal registrere borgerne der, hvor de 
fak)sk bor og opholder sig, men ikke alle boliger er 

opre:et )lsvarende i DAR. De:e har givet udfor-
dringer om, hvordan vi skal registrere de berørte 
borgere. Tilpasning af arbejdsgangene fortsæ:er i 
2019. 
 
BORGERE UDEN FAST BOBORGERE UDEN FAST BOBORGERE UDEN FAST BOBORGERE UDEN FAST BOPÆLPÆLPÆLPÆL    
Ved årsski�et 2018/2019 var der 100 borgere re-
gistreret på adressen ”uden fast bopæl”. Folke- 
registeret har her ha� en procedure, hvor borgere 
på kontanthjælp/uddannelseshjælp, har været 
indkaldt )l faste samtaler, så man havde styr på 
hvor de opholdt sig. Denne procedure er nu ændret, 
så alle borgere der er registret på adressen ”uden 
fast bopæl” skal aflevere ugesedler hver 14. dag. 
    
FLYGTNINGE TIL KOMMUFLYGTNINGE TIL KOMMUFLYGTNINGE TIL KOMMUFLYGTNINGE TIL KOMMUNENNENNENNEN    
Der var en forventning om at Guldborgsund Kom-
mune i 2018 skulle modtage 53 flygtninge og fami-
liesammenføringer. Vi modtog i alt 18 flygtninge og 
27 familiesammenføringer. 
I 2019 forventes det ikke, at Guldborgsund Kom-
mune skal modtage nye flygtninge. Antallet af 
familiesammenføringer kendes ikke. 
    
ICS ICS ICS ICS ----    INTERNATIONAL CITIZEN SERVICEINTERNATIONAL CITIZEN SERVICEINTERNATIONAL CITIZEN SERVICEINTERNATIONAL CITIZEN SERVICE    
Pr. 1. september 2017 indgik Guldborgsund Kom-
mune a�ale med ICS Interna)onal Ci)zen Service i 
København, om registrering af borgere, der indrej-
ser uden at have dansk pas. 
Herunder ses antallet af borgere, der har beny:et 

sig af løsningen. 

    

FOLKEREGISTERET I 2019FOLKEREGISTERET I 2019FOLKEREGISTERET I 2019FOLKEREGISTERET I 2019    
Første halvår kommer )l at stå i valgenes tegn, med 
et Europaparlamentsvalg den 26. maj 2019 og et 
Folke)ngsvalg der skal være aNoldt senest den 17. 
juni 2019. 
Folkeregisteret vil i 2019 sæ:e fokus på unge, der 
bliver 18 år og i den forbindelse fly:er hjemmefra 
og hen )l for eksempel forældrenes venner. Vi 
oplever, at det er en tendens, der er s)gende og kan 
være forsøg på at opnå højere uddannelsesydelse. 

FOLKEREGISTERET 
UDDELER BØDER 
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    2017201720172017    2018201820182018    

Indrejst uden dansk pas 3333    8888    



OFFENTLIG 
BEGRAVELSE 

Offentlig begravelse kommer på tale, når der ingen 
pårørende er )l den afdøde. 
 
I Guldborgsund Kommune har der været følgende 
antal sager: 

Findes der ingen pårørende eller andre nærtstående 
personer )l afdøde, og kan eller ønsker ingen at 
forestå bisæ:elsen eller begravelsen, er det afdø-
des bopælskommune, der anmelder dødsfaldet )l 
bedemanden. 

Kommunen dækker i første omgang udgi�en )l bi-
sæ:elsen eller begravelsen, men søger e�erfølgen-
de Udbetaling Danmark om at få begravelseshjæl-
pen udbetalt. Ved offentlig begravelse er det kom-
munen, der bestemmer, hvordan handlingen i for-
bindelse med bisæ:elsen eller begravelsen skal 
foregå. 
Ski�ere:en forestår behandlingen af boet. 
 
Det prak)ske i forbindelse med en offentlig bisæt-
telse varetages af en bedemand. 
I 2018 har offentlig begravelse været i udbud, og 
der er kommet nyt bedemandsfirma på opgaven fra 
1. december. 

    2016201620162016    2018201820182018    

Sager i altSager i altSager i altSager i alt    42424242    56565656    

2017201720172017    

44444444    

Administra)onsteamet arbejder med svage pensio-
nisters økonomi. 

Vi arbejder med borgeren i centrum og derfor i tæt 
samarbejde med kommunens stø:ekontaktperso-
ner, Saxenhøj, Sønderskovhjemmet, Kriminalforsor-
gen, Værestedet Perronen og diverse kreditorer. 

Beholdningen af sager har de seneste år ligget 
stabilt 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 stø:ekontaktpersoner, borgeren selv, 
pårørende, plejecentre og andre samarbejdspartne-
re, der kontakter os for hjælp. 

ADMINISTRATIONSTEAMET 
SIKRE BORGERNES ØKONOMI 
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BEBOERINDSKUDBEBOERINDSKUDBEBOERINDSKUDBEBOERINDSKUD 
Borgerservice administrerer også lån eller garan) 
for lån )l beboerindskud. 
Kommunen skal e�er ansøgning, som hovedregel 
yde lån - såkaldte ”pligtlån” - hvis en husstands ind-
komst ligger under en bestemt grænse. 
Pligtlån ydes )l boliger, der første gang er ibrugta-
get e�er 1. april 1964. 
I Guldborgsund Kommune er det beslu:et, at der 
kan ydes garan) for lån - Kau)onslån. Et lån, hvor 
kommunen kau)onerer for lån optaget i låntagers 
egen bank. En be)ngelse for kau)onen er, at borge-
ren )lbagebetaler lånet )l banken over 36 måneder. 
Kau)onslån ydes )l boliger, der første gang er ibrug-
taget før 1. april 1964. 
Som udgangspunkt kan der kun søges )l almene bo-
liger og søges via selvbetjeningsløsning på 
borger.dk. 
 
I 2018 blev der behandlet 341 ansøgninger.341 ansøgninger.341 ansøgninger.341 ansøgninger.    

PERSONLIGT TILLÆGPERSONLIGT TILLÆGPERSONLIGT TILLÆGPERSONLIGT TILLÆG    
Er man pensionist eller før)dspensionist e�er de 
gamle regler fra før 2003, og er man særligt vanske-
ligt s)llet økonomisk, kan man søge om personligt 
)llæg. 
Et personligt )llæg kan dække udgi�er, som kom-
munen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan 
fx være udgi�er )l betaling af flytning, depositum )l 
privat udlejning, ekstra el- eller vandregning, som 
man ikke kan få dækket af andre former for )llæg 
eller anden lovgivning. 
Kommunen foretager en individuel konkret vurde-
ring af de økonomiske forhold, hvor formue, social 
pension og alle andre indtægter indgår. Endvidere 
skal alle andre lånemuligheder være udtømt inden 
der søges om personligt )llæg. 
 
I 2018 behandlede Borgerservice 133133133133    sager sager sager sager om 
personligt )llæg. 

BEBOERINDSKUD OG 
PERSONLIGT TILLÆG 



Igen i år foretog vi en brugerundersøgelse af bor-
gernes oplevelse af deres besøg på biblioteket og 
hos Borgerservice. Denne gang blev også de decen-
trale loka)oner samt FabLab inddraget. Spørgsmå-
lene blev udvidet og )lpasset de enkelte afdelinger. 
Undersøgelsen indeholdt 5 hovedspørgsmål: 
 

• Hvad gjaldt dit besøg?Hvad gjaldt dit besøg?Hvad gjaldt dit besøg?Hvad gjaldt dit besøg?    
• Var det nemt at finde vej?Var det nemt at finde vej?Var det nemt at finde vej?Var det nemt at finde vej?    
• Hvordan var din oplevelse af besøget?Hvordan var din oplevelse af besøget?Hvordan var din oplevelse af besøget?Hvordan var din oplevelse af besøget?    
• Hvordan oplevede du betjeningen?Hvordan oplevede du betjeningen?Hvordan oplevede du betjeningen?Hvordan oplevede du betjeningen?    
• Hvordan oplevede du vente)den )l den Hvordan oplevede du vente)den )l den Hvordan oplevede du vente)den )l den Hvordan oplevede du vente)den )l den 

personlige betjening?personlige betjening?personlige betjening?personlige betjening?    
 

465465465465 borgere tog sig )d )l at svare på undersøgelsen 
og af dem var 80,9 % besøgende på Bibliotek & Bor-
gerservice i Nykøbing. 
 
Ud fra undersøgelsen kan vi se, at besøg på biblio-
teket primært handler om aflevering og lån af mate-
rialer. De besøgende bruger dog også biblioteket )l 
mange andre ak)viteter, som fx brug af computere, 
avislæsning og leg i børnebiblioteket. Da brugerun-

dersøgelsen fandt sted i et )dsrum, hvor biblioteket 
ikke havde nogle arrangementer, er arrangementer 
ikke valgt som grundlag for besøget. Det samme er 
gældende for besøg i FabLab, der ikke havde åbent, 
da brugerundersøgelsen fandt sted. 
 
Besøg i Borgerservice handler udelukkende om den 
personlige betjening. 
 
52% af de adspurgte besøgte Bibliotek & Borgerser-
vice for at blive personlig betjening enten på biblio-
teket eller hos Borgerservice. Hele 98,3% betegnede 
servicen som værende god og flere fortalte, at per-
sonalet var hjælpsomme, venlige og at de faglige 
kompetencer var i top. 97,5 % af borgerne svarede 
ydermere, at vente)den var acceptabel. 
 
Hvad angår indretning, viser undersøgelsen, at der 
behov for lidt småjusteringer i forbindelse med 
skiltning, guidning af ordblinde samt støjdæmpende 
skærme. 

ARBEJDSMILJØ OG 
FÆLLESARRANGEMENTER 

BIBLIOTEK & BORGERSERVICE 

BRUGERUNDERSØGELSE 
2018 
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ARBEJDSMILJØ PÅ 
BIBLIOTEKET 

Omkring årsski�et 2017/2018 blev det beslu:et at 
gøre brug af vagter, som dels skulle hjælpe )l i over-
gangen fra betjent åbnings)d )l ubetjent åbnings)d 
og dels øge trygheden for brugerne i den ubetjente 
åbnings)d om a�enen. Vagterne hjælper med at 
sikre, at alle brugere logger sig ind ved overgang )l 
ubetjent åbnings)d. Derudover går vagterne en run-
de i alle publikumsarealer i løbet af a�enen. Vagt-
dækningen gælder også lokalbibliotekerne. De:e 
blev beslu:et, da uroligheder og uhensigtsmæssig 
adfærd førte )l utryghed blandt både medarbejdere 
og brugere af biblioteket. 
 
FØRSTEHJÆLPSKURSUSFØRSTEHJÆLPSKURSUSFØRSTEHJÆLPSKURSUSFØRSTEHJÆLPSKURSUS    
Personalet fra Bibliotek & Borgerservice har været 
på førstehjælpskursus i foråret 2018. I løbet af maj 
måned var 62 medarbejdere )l et 4 )mer opfrisk-
ningskursus i førstehjælp og april måned var 21 
medarbejdere på 12 )mers grundkursus i første-
hjælp. 
 
TRIVSELSMÅLINGTRIVSELSMÅLINGTRIVSELSMÅLINGTRIVSELSMÅLING    
I foråret 2018 lavede Bibliotek & Borgerservice en 
trivselsmåling med en flot svarprocent på 92,3 %. 
Målingen skulle give et øjebliksbillede af trivslen ge-
nerelt og af trivslen Bibliotek & Borgerservice ind-
byrdes. Målingen gav ikke anledning )l større )ltag, 
da den viste, at der generelt var god trivsel. 
 
UANMELDT BESØG AF ARUANMELDT BESØG AF ARUANMELDT BESØG AF ARUANMELDT BESØG AF ARBEJDSTILSYNETBEJDSTILSYNETBEJDSTILSYNETBEJDSTILSYNET    
I november 2018 havde biblioteket uanmeldt besøg 
af Arbejds)lsynet. Fokuspunktet var det psykiske ar-

bejdsmiljø på biblioteket. Arbejds)lsynet fandt, at 
det psykiske arbejdsmiljø var kri)sabelt på flere for-
skellige punkter. Derfor blev det beslu:et, at der var 
grundlag for et genbesøg i starten af 2019. De:e 
genbesøg viste et )lfredss)llende fremskridt og sa-
gen blev derfor lukket. 
 
PSYKISK APVPSYKISK APVPSYKISK APVPSYKISK APV    
I starten af december 2018 lavede biblioteket en 
psykisk APV. Det blev gjort ved hjælp af et elektro-
nisk spørgeskema. Der var en flot svarprocent på 95 
%. APV’en gav anledning )l forskellige indsatser, 
som blev påbegyndt i starten af 2019. Eksempler på 
fokuspunkter, som har givet anledning )l igangsæt-
telse af handlingsplan kan nævnes: 
 

• En del medarbejdere er usikre på, hvad deres 
opgaver er og hvilke mål og retning, der 
generelt er for biblioteket. 

• Der er endvidere problemer med samarbejde 
og rela)oner og flere oplever mis)llid )l både 
kolleger og ledelse. 

• Mange føler et stort arbejdspres, som følge af 
uklarhed om kerneopgaven og at det er svært 
at prioritere mellem opgaver. 

• Flere føler også, at kommunika)onen er 
mangelfuld og at der er dårlig indsigt i, hvad 
der beslu:es. 

 

Arbejdsmiljøgruppen udarbejdede en handlingsplan, 
som blev godkendt af MED-udvalget i starten af 
2019. 
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ARBEJDSMILJØ I 
BORGERSERVICE 

PSYKISK APVPSYKISK APVPSYKISK APVPSYKISK APV    
I 2018 blev der aNoldt psykisk APV i Borgerservice. I 
stedet for det typiske spørgeskema valgte MED-ud-
valget i år at lave en APV som et fælles trivselsmø-
de. 
Formålet med denne form for aNoldelse var at 
skabe fælles mål og indsatser ligesom, at det ønskes 
at skabe ejerskab af indsatserne hos den enkelte 
medarbejder. 
Mødet indeholdt 3 emner med der)l hørende 
spørgsmål: 
 

• Kompetencer 
• Samarbejde og rela)oner 
• Trivsel 

 

Emnerne blev først gennemgået i grupper og 
dere�er samlet. Medarbejderne blev enige om 3 
indsatser: 
 

• Individuel indsats - hvordan møder vi sladder 
• Fælles personaledag med fokus på samarbejde, 

trivsel og arbejdsglæde 
• Ensartet service 

 

Denne form for APV blev oplevet som en succes og 
det blev derfor beslu:et, at der fremadre:et skulle 
ske aNoldelse af APV årligt med samme metode. 
Individuelle problems)llinger som må:e melde sig, 
bringes videre )l afdelingens TRIO løbende. 
 
INSTALLATION AF VENTILATIONSANLÆGINSTALLATION AF VENTILATIONSANLÆGINSTALLATION AF VENTILATIONSANLÆGINSTALLATION AF VENTILATIONSANLÆG    
Medarbejderne i Borgerservice oplevede dagligt ge-
ner i form af hovedpine, træthed og koncentra)ons-
besvær. Der blev derfor foretaget målinger på CO2 
indhold i lu�en, som viste, at trods hyppig udlu�-
ning, kunne indholdet ikke bringes ned på et accep-
tabelt niveau. 
I forsommeren fly:ede medarbejderne ud af de be-
rørte lokaler i Rosenvænget og installa)onen blev 
udført. Det store arbejde med at få reguleret anlæg-
get blev påbegyndt i oktober. Medarbejderne ople-
vede, at der var kulde og træk fra anlægget. Der ar-
bejdes fortsat på at få inds)llet anlægget, så alle kan 
være der uden gener. 
Anlægget har medført, at der et væsentlig bedre 
indeklima. De )dligere gener med hovedpine, træt-
hed og koncentra)onsbesvær er blevet væsentligt 
forbedret. 

LUGTGENERLUGTGENERLUGTGENERLUGTGENER    
I 2017 var vi nødsaget )l at fly:e medarbejderne fra 
øsVløjen i Rosenvænget grundet store lugtgener. 
Det blev vurderet, at det var gulvet, som var årsa-
gen og da det var blevet ski�et, fly:ede 
medarbejderne )lbage )l deres pladser. 
Lugtgenerne forsvandt i størstedelen af lokalerne, 
men lugten var fortsat )l gene i et enkelt lokale og 
medarbejderne derfra fly:ede derfor ud igen. 
Målinger viser, at der ikke er noget sundhedsskade-
ligt, men lugten er af en grad, så lokalet er ubehage-
ligt at opholde sig i. 
Det har ikke været muligt at finde kilden, så der er 
opsat en lugVjerner og gulvet skal forsegles i håb 
om, at det kan Werne lugten. 
 
UDDANNELSE SOM KONFLIKTMÆGLERUDDANNELSE SOM KONFLIKTMÆGLERUDDANNELSE SOM KONFLIKTMÆGLERUDDANNELSE SOM KONFLIKTMÆGLER    
I fortsæ:else af uddannelsen som konfliktvejleder, 
er arbejdsmiljørepræsentanten i 2018 blevet uddan-
net som konfliktmægler. 
Uddannelsen giver mulighed for at aNjælpe kon-
flikter mellem 2 parter eller flere og dermed fasthol-
de trivslen for afdelingen. Konflikter mellem 2 par-
ter påvirker o�est flere og kan give anledning )l hø-
jere sygefravær og mistrivsel på arbejdspladsen. 
 
TRIOTRIOTRIOTRIO    
TRIO’en er blevet godt implementeret i Borgerser-
vice og medarbejderne beny:er den )l de problem-
s)llinger der må:e komme. Der er a�alt 5 møder 
årligt og derudover aNoldes der møder hvis der op-
står aku:e problems)llinger. 
 
MÅL FOR 2019MÅL FOR 2019MÅL FOR 2019MÅL FOR 2019    
Arbejdsmiljøgruppen og TRIO’en arbejder fortsat for 
at bibeholde den gode trivsel. Der skal i 2019 aNol-
des psykisk APV e�er samme metode som i 2018. 
Der skal fortsat arbejdes med det fysiske arbejdsmil-
jø i afdelingen, ligesom der skal aNoldes fysisk APV i 
2019. 
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BIBLIOTEK & BORGERSERVICE 
FÆLLES TEMADAG FOR SENIORER 

DEN TREDJE ALDER DEN TREDJE ALDER DEN TREDJE ALDER DEN TREDJE ALDER ----    FFFFRIRUM OG MULIGHEDERRIRUM OG MULIGHEDERRIRUM OG MULIGHEDERRIRUM OG MULIGHEDER    
I Bibliotek & Borgerservices udviklingsplan ”Invite-
ret og inkluderet” er ny-pensionister et af fire ind-
satsområder målre:et særlige borgergrupper. De 
oprindelige tanker om kampagnens indhold for ny-
pensionister blev undervejs ændret fra fokus på pri-
mært IT-færdigheder og de 65-årige som målgrup-
pe. I stedet valgte arbejdsgruppen at udvide mål-
gruppen )l en større senior-gruppe og sæ:e fokus 
på alt det spændende, man kan foretage sig, når ar-
bejdslivet slu:er. 
 
INTENS DAG MED MANGE FREMMØDTEINTENS DAG MED MANGE FREMMØDTEINTENS DAG MED MANGE FREMMØDTEINTENS DAG MED MANGE FREMMØDTE    
Kampagnen blev kørt som en 3-)mers intens tema-
dag med et fællesarrangement mellem biblioteket, 
Borgerservice og Guldborgsund Frivilligcenter med 
de 62-70 årige som målgruppe. 
Samtlige 8.100 Guldborgsund-borgere i målgruppen 
blev inviteret via digital post og ca. 400 borgere 
mødte op. Repræsentanter fra 20 frivillige forenin-
ger havde egen stand, og biblioteket blev fyldt )l 
bristepunktet med interesserede og nysgerrige gæs-
ter. Arrangementet blev posi)vt modtaget af mange 
borgere og frivillige foreninger. 
Formanden for Kultur, Turisme- og Bosætningsud-
valget, Mar)n Lohse, holdt den officielle åbningstale 
e�erfulgt af leder Charlo:e Møller fra Bibliotek & 
Borgerservice og leder Birgi:e Zimling fra Guldborg-
sund Frivilligcenter. 

OPLÆG, KAFFE, TE OG KAGEOPLÆG, KAFFE, TE OG KAGEOPLÆG, KAFFE, TE OG KAGEOPLÆG, KAFFE, TE OG KAGE    
I løbet af dagen var der forskellig oplæg i Glassalen. 
Borgerservice holdt et fagligt oplæg om at blive pen-
sionist og om reHgheder og muligheder, mens 
Guldborgsund Frivilligcenter fortalte om frivilligt 
arbejde i de mange foreninger, vi har i kommunen. 

Fra bibliotekets side var der korte udgaver af de 
musikforedrag, man kan opleve i ly:eklubben DR 
Klub Klassisk og Rockly:eklubben. 
Det var en god dag, både for de tre arrangører og 
for de frivillige, der fik mange besøgende på deres 
stande. 
Borgere og medvirkende blev budt på kaffe, te, ka-
ge, frugt og vand. 
Foreningerne har givet posi)ve )lbagemeldinger på 
det e�erfølgende evalueringsmøde. 
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BIBLIOTEK & BORGERSERVICE 
OUT AND ABOUT 

Biblioteket rykker )t ud og møder de nuværende og poten)elle brugere. Vores )lstedeværelse ved eksterne, 
større arrangementer har al)d været at fremme bibliotekets mange )lbud og i 2018 har vi derudover også ha� 
stor fokus på de mange muligheder i FabLab. Siden sammenlægningen med Borgerservice er vi så småt begyndt 
at deltage sammen. Dog er der stadig arrangementer, hvor kun biblioteket deltager. 
 
I 2018 har vi blandt andet deltaget i: 
 

• Lindholm i Spil (biblioteket og FabLab) 
• Vild med Vand - Havnens Dag i Stubbekøbing (biblioteket og FabLab) 
• Culthus Kulturklash (biblioteket og FabLab) 
• Geekcon (FabLab) 
• Kulturna:en (bibliotek & Borgerservice samt FabLab) 
• Velkomstarrangementer for nye brugere (bibliotek & Borgerservice samt FabLab) 
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LINDHOLM I SPILLINDHOLM I SPILLINDHOLM I SPILLINDHOLM I SPIL 
I forbindelse med fes)valen Lindholm i Spil bidrog vi 
med to arrangementer - et i FabLab regi henvendt )l 
skolebørn, hvor en 4. klasse byggede robo:er i en 
konkurrence kendt som HEBOCON, samt en debat-
cafe med ”Krea)vitet” som tema. Derudover produ-
cerede FabLab Guldborgsund et banner på over 2 
meter i længden som blikfang )l fes)valen. 
 

KULTURNATTENKULTURNATTENKULTURNATTENKULTURNATTEN    
Bibliotek & Borgerservice deltog igen i år på Kultur-
na:en, denne gang i det store telt på Torvet, som 
Borger & Branding havde sørget for. Vi var med i 
planlægning og deltog med en samlet stand for Bib-
liotek & Borgerservice.    
Borgerservice fik gode snakke med borgerne og 
svarede på spørgsmål, mens biblioteket - foruden at 
tale med folk om bibliotekets )lbud - også deltog 



med tre workshops. Her kunne børnene kreere 
deres egen lanterne og lave flo:e badges, mens de 
voksne kunne samle deres egen lampeskærm i 
FabLab-workshoppen. 
Workshoppene spillede godt ind i temaet, som var 
Mellem Lys og Mørke. 
Derudover havde biblioteket arrangeret en Citytog-
tur med formanden fra lokalhistorisk arkiv, der for-
talte om byens historie undervejs. Der var tre ture 
og alle var udsolgt. Vi havde også fået arrangeret, at 
medlemmer fra Forfa:erforeningen StORD-strøm-
men læste op fra egne værker på scenen i teltet. 
Det var en rig)g god e�ermiddag med mange 
besøgende og teltet summede af liv og glade men-
nesker. 
 

 
VELKOMSTARRANGEMENTEVELKOMSTARRANGEMENTEVELKOMSTARRANGEMENTEVELKOMSTARRANGEMENTERRRR    
Det er blevet en fast tradi)on at byde nye borgere i 
Guldborgsund Kommune velkommen. Det sker ved 
et velkomstarrangement på Rådhuset en lørdag for-
middag i april og september.    
Formålet med arrangementet er at fortælle kommu-
nens nye borgere om nogle af de mange )lbud, som 
findes i Guldborgsund. Der sendes ca. 1.000 invita)-
oner ud )l nye borgere ved hvert arrangement hvor-
af omkring 10 procent deltager. 
Programmet for dagen starter med en introduk)on 
)l kommunen ved borgmester John Brædder og ud-
valgsformand Mar)n Lohse i byrådssalen e�erfulgt 
af brunch i kan)nen. Der er i løbet af arrangementet 
mulighed for at besøge de mange spændende stan-
de i ”Strømmen”, som er repræsentanter fra for-
skellige dele af kommunen og andre virksomheder. 
Her bidrager Bibliotek & Borgerservice også med en 
stand. 
For børn og barnlige sjæle er der underholdning i 
form af en tryllekunstner og dagen slu:er med en 
bustur rundt i kommunen )l nogle af vores mange 
seværdigheder. 
 

BOGEN KOMMERBOGEN KOMMERBOGEN KOMMERBOGEN KOMMER    
Ikke alle borgere har mulighed for selv at komme på 
biblioteket, og derfor har vi et )lbud, der hedder 
Bogen kommer (BK). Alle med fysiske eller psykiske 
handicaps, ældre uden mulighed for selv at komme 
ud eller andre, der pga. lignende årsager ikke selv 
kan hente materialer på biblioteket, kan blive )l-
budt vores ”Bogen kommer”-service. 
Borgerne får materialer kørt lige )l døren ca. hver 
femte uge. Pt. har vi o:e BK-ture med ca. 12 borge-
re pr. tur, og seks ældrecentre, der får besøg af bib-
lioteket. På centrene har vi primært ski�ende depo-
ter, som både beboere og folk i området kan kom-
me og beny:e sig af. 
Centrene er: 
 

• BakkehusetBakkehusetBakkehusetBakkehuset    
• GuldBoSundGuldBoSundGuldBoSundGuldBoSund    
• Nørre Alslev CenterNørre Alslev CenterNørre Alslev CenterNørre Alslev Center    
• SolgårdenSolgårdenSolgårdenSolgården    
• Stubbekøbing CenterStubbekøbing CenterStubbekøbing CenterStubbekøbing Center    
• Lindehaven i Sundby Lindehaven i Sundby Lindehaven i Sundby Lindehaven i Sundby     

BØGER M.M. PAKKES I BILEN 

KLAR TIL UDBRINGNING 
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GULDBORGSUND KOMMUNE 
BIBLIOTEK & BORGERSERVICE 
KONGENSGADE 43 
4800 NYKØBING FALSTER 
TLF.: 5473 1000 
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