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2020 blev et meget anderledes år med behov for 
nytænkning på mange måder. I løbet af året kom 
der mange ændringer i forbindelse med corona-
restriktioner og alle måtte derfor være klar til 
omstillinger, ofte fra dag til dag.  
Bibliotek & Borgerservice har i flere omgange 
udlånt medarbejdere til corona-beredskab, der i 
perioder har løst helt nye opgaver. 

I Bibliotek & Borgerservice, måtte vi efter corona-
nedlukningen i marts måned genopfinde os selv 
for fortsat at være til gavn for borgerne. På en 
effektiv måde blev der hurtigt oprettet hjemme-
arbejdspladser og skabt mulighed for borgerne 
så både myndighedsopgaver og kulturtilbud blev 
holdt ved lige. Nye tilbud som BøgerToGo og 
digital formidling af tilbud i en nedlukningstid blev 
Bibliotekets omdrejningspunkt. 

For Borgerservice fortsatte en nødudgave af fysisk 
fremmøde og nedlukningen betød, at mange bor-
gere i stedet fik klaret deres henvendelser telefo-
nisk eller digitalt. Borgerne har taget godt imod 
muligheden for tidsbestilling, så de ikke længere 
oplever ventetid. 

Mange gode erfaringer føres med ind i 2021, her-
under måden at arbejde hjemme på, formidling 
og samarbejde via digitale medier og tidsbestilling 
i Borgerservice. Dette er områder, vi i Bibliotek & 
Borgerservice også har fokus på i 2021.
Trods mange aflyste arrangementer havde vi for-

nøjelsen af at præsentere spændende aktiviteter 
for mange børn og unge i MEGA Aktiv Sommer og 
deltagelsen i vores digitale tilbud er støt stigende. 

I Årsberetningen kan du læse mere indgående 
om, hvad Bibliotek & Borgerservice tilbyder borgerne 
og om, hvordan vi lever op til målaftalerne. Be-
retningen dækker dog ikke over alt, vi gør, da vi 
umuligt kan nævne hver enkel aktivitet, men den 
skulle gerne give et godt overblik over vores daglige 
arbejde og de indsatser, vi sammen arbejder med 
for at give borgerne de bedst mulige tilbud.

Derudover giver Årsberetningen et indblik i vores 
visioner og strategier for 2021.

Rigtig god læselyst!

CHARLOTTE MØLLER
LEDER AF BIBLIOTEK & BORGERSERVICE

INDLEDNING
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I 2020 arbejdede Bibliotek & Borgerservice med 
følgende mål:

Biblioteket havde følgende mål:

• Samarbejde og samskabelse med borgerne 
i lokalsamfundet (KTB 13) 
Fokus på lokalt samarbejde gennem organisa-
tionsændring i april 2019. Arena for Demokrati 
& Samskabelse arbejder målrettet med sam-
skabelse og brugerinddragelse. 
 
I løbet af 2020 arbejdede vi videre i samar-
bejde med det allerede eksisterende bruger-
råd i Væggerløse. Her er vi blevet klogere på, 
hvad et brugerråd for Bibliotek & Borgerser-
vice gerne vil og kan indeholde. På den bag-
grund har vi lagt de første sten til brugerråd 
i Stubbekøbing og Gedser. I Nykøbing er der 
etableret et brugerråd omkring FabLab og der 
er holdt møder i det omfang, det har været 
muligt pga. corona.  

• Guldborgsund Kommune - et godt sted  
at leve (ANDRE 14) 
Kulturtilbud i nærområder 
Bibliotek & Borgerservice har i det omfang det 
har været muligt, fortsat afviklet kulturtilbud 
mange steder.  
 
Især de 12 arrangementer i forbindelse med 
MEGA-aktiviteterne kom vidt omkring i kom-
munen.  
 
På trods af corona-restriktionerne har Bibliotek & 
Borgerservice haft et stort fokus på at være til 
stede på alle decentrale lokationer og tilbud-
dene har derfor, så vidt det har været muligt, 
været tilgængelige alle steder. 

RESULTAT PÅ MÅL
FOR 2020

• Alle elever bliver så dygtige som de kan 
og trives, uanset hvem de er og hvor de 
kommer fra (BFU 34) 
Dannelsesrygsækkens kulturpakker for 2-åri-
ge og 4. klassetrin har været hårdt ramt af 
corona-restriktionerne, og det har ikke været 
muligt at få alle igennem pakkerne. Der har 
dog været en god håndfuld interesserede dag-
tilbud og skoler, hvor undervisningen er blevet 
gennemført i justeret form. Biblioteket har i 
store dele af 2020 været åbent for studerende, 
der har fået hjælp til opgaveskrivning.  

• Den frivillige indsats skal opleves som 
et godt supplement til kommunale tilbud 
(FO 20) 
I 2020 har det ikke været muligt at invitere 
nye frivillige fysisk ind i Bibliotek & Borgerser-
vice. Der er dog lavet aftaler med bl.a. Ældre 
Sagen, der er klar til at rykke ind med tilbud, 
når Bibliotek & Borgerservice igen åbner. 
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ØKONOMI
2020
BIBLIOTEKET
I 2020 har bibliotekerne opnået et forventet 
mindreforbrug på 270.624 kr., fordi etablering af 
Ungebibliotek er udskudt samt at mange arrange-
menter er udskudt som følge af Covid-19.  
Mindreforbruget er søgt overført til budget 2021.

BORGERSERVICE
I 2020 har Borgerservice opnået et forventet 
mindreforbrug på 29.162 kr. som skyldes, at 
planlagt personaledag i marts 2020 som følge af 
Covid-19 nedlukning er udskudt til 2021. 
Borgerservice har søgt det samlede mindreforbrug 
overført til budget 2021, hvor afholdelse af perso-
naledag forventes at bliver gennemført.

BIBLIOTEKET

(1000 kr.)
Korrigeret budget 

2020

Regnskab 

2020
Afvigelser

Total 29.522.000  29.251.376 270.624

BORGERSERVICE

(1000 kr.)
Korrigeret budget 

2020

Regnskab 

2020
Afvigelser

Total 18.764.000  18.734.838 29.162
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MÅL FOR 2021

Bibliotek & Borgerservice arbejder ud fra målaftaler, 
lokal og national biblioteksstrategi samt egne 
afdelingsmål.

I Målaftalen for 2019-2023 byder Bibliotek & Borger-
service ind i følgende indsatser:

• At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af 
hverdagen

• At turismen understøttes
• At landdistrikterne prioriteres og udvikles
• At vi tilbyder dannelsesanledninger for alle

MÅL FOR BIBLIOTEKET 2019-2023
Biblioteket har udmøntet målaftalens indsatser 
i lokale mål, som er en 4-årig indsatsorienteret 
plan for arenaernes arbejde. I perioden 2019-
2023 arbejder de enkelte arenaer med følgende 
indsatser:

Arena for Demokrati & Samskabelse:
• Kortlægge og byde ind i lokale netværk med 

lokalpersoner  
• Kontakt til lokalsamfundet
• Facilitere og moderere aktuelle og lokale debatter
• Udvælge og prioritere deltagelse i lokale begiven-

heder

Arena for Læselyst: 
• Kompetenceudvikling inden for fælleslæsning
• Formidlingsfokus på mænd og fædre
• Ud i naturen med læsning
• Litteraturfestivalen KærLitt

Arena for Viden & Læring: 
• Læring om cybersikkerhed
• Ungebibliotek
• Bib2Go
• Formidling om mulighederne og teknologien i 

FabLab til afgrænsede målgrupper

Arena for Værtskab:
• Eksterne øjne på biblioteksrummene
• Afsøgning og implementering af sprog-app til 

hjælp for fremmedsprog
• Kortlægning af turister og turisters behov
• Målrettet synliggørelse af muligheder 

Andre mål for 2021 fremgår af Årsberetningen 
under de respektive arenaer.
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MÅL FOR BORGERSERVICE 2020
Borgerservices vision og mål for 2020 er at 
fremme borgernes digitale færdigheder, så flere 
kan mestre egen tilværelse hjemmefra. Det gøres 
dels gennem guidning i de telefoniske henvendelser 
og dels ved at hjælpe de borgere, som møder 
personligt frem i Borgerservice til bedre digitale 
færdigheder. For de borgere som ikke besidder 
digitale færdigheder, er Borgerservices vision at 
hjælpe borgerne med en helhedsorienteret vejled-
ning, så borgeren er klædt så godt på som muligt 
i deres videre forløb. For at kunne yde denne hel-
hedsorienteret guidning har Værtsskabsgruppen 
fokus på løbende kompetenceudvikling – både for 
at kunne have viden om de forskellige fagområder 
og deres digitale løsninger og for at kunne yde så 
god en service som mulig.

Automatisering af arbejdsprocesser er et fokus-
område, hvor det i de enkelte teams undersøges, 
om der er arbejdsgange, der er egnet til roboti-
sering. Målet for 2020 er, at to processer bliver 
automatiseret. 

Udover de generelle mål for 2020 har følgende 
teams også opsat egne mål for 2020:

Folkeregisterets fokus og mål i 2020:
• Indsats i forhold til tilflytning til adresser i 

gettoområde 
Mål: At få tilmeldt de korrekte personer, der 
bor på pågældende adresser

• Indsats i forhold til borgere uden fast bopæl 
Mål: At få tilmeldt personer uden fast bopæl, 
hvis de har bopæl

Kontrolgruppens fokus og mål i 2020:
• Flere virksomhedsbesøg hos sygemeldte  

borgere med selvstændig virksomhed 
Mål: At få delt eller helt raskmeldt de virk-
somhedsejere, der arbejder trods sygemelding

• Besøg i relevante afdelinger internt i kommunen 
Mål: At udbrede kendskabet til Kontrolgruppens 
arbejde og det samarbejde, der skal være 
mellem afdelingerne og Kontrolgruppen 

Opkrævningens fokus og mål i 2020:
• Udsendelse af restanceopgørelser samt telefo-

nisk opfølgning 
Mål: At få flere til at betale

• Optimering af arbejdsgange: 
Kommunale krav 
Mål: Samarbejde med tilhørende afdelinger 
Daginstitution  
Mål: Øget indsats for nedbringelse af restancen  

• Onboarding af krav til Gældsstyrelsen 
Mål: Parkeringsafgifter, KMD Aktiv, KY, Biblio-
tekssystem, Kommunerne sygedagspenge, 
Daginstitution. 

MÅL FOR ADMINISTRATION & SERVICE 2020
Efter organisationsændringen blev implementeret 
i april 2019, hvor vi samlede alle stabsfunktioner 
for Bibliotek & Borgerservice i en ny afdeling, har 
vi i 2020 fortsat behov for at tydeliggøre den nye 
organisation og opgaverne i afdelingen. Det er en 
igangværende proces i forhold til mødestruktur og 
placering af opgaver i de enkelte teams og samlet 
i afdelingen. 

Administration & Service består af fem teams. I 
primo 2020 er det planlagt at afdelingen holder 
teamformiddage for de fem teams. Dels for at 
få en fælles forståelse for organisationsændringen 
i 2019, og dels for at få en fælles forståelse for 
målet med afdelingen. På teamformiddagene 
vælger hvert team prioriterede indsatser for målet 
med teamet og finder derudover muligheder for, 
hvordan teamet kan bidrage til, at afdelingen ser 
sig som én afdeling med blikket rettet fremad. 

Målet for Administration & Service i 2020 er at 
sikre, at hvert team sparrer med kollegaer med 
samme faglige interesse og kan overlappe hinan-
den. Med flere på opgaverne giver det nye og flere 
muligheder i forhold til vidensdeling og udvikling 
sammen med sikker drift og vil dermed give mindre 
sårbarhed. Ved at samle stabsfunktionerne i én 
afdeling giver det derudover større mulighed for 
at tænke nyt, være mere agile og handlekraftige. 

Målsætningen for afdelingen er derudover, at kol-
legaerne i de to andre afdelinger kan møde en 
større sammenhængskraft og professionalisme i 
afdelingens opgaver, som er væsentlige forudsæt-
ninger for, at vi alle i Bibliotek & Borgerservice på 
bedste måde kan udføre vores arbejde. 
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ARBEJDSMILJØ

Det har været et anderledes og udfordrende år, 
med hjemsendelser af flere omgange og ganske 
meget hjemmearbejde. 

FØRSTEHJÆLPSKURSER OG PSYKISK APV
Vi skulle have afholdt førstehjælpskurser i april og 
maj 2020, men har måttet udskyde det af flere 
omgange. Derudover skulle vi også have afholdt 
psykisk APV med gruppediskussioner. Det var ikke 
muligt og den psykiske APV blev derfor skriftlig og 
kommer først ud til personalet primo 2021.

HJEMMEARBEJDE
Der har været mange udfordringer i forbindelse 
med omfattende hjemmearbejde. Både hvad 
angår det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske ar-
bejdsmiljø, med manglende social kontakt. Trioen 
har derfor mødtes oftere end ellers, for at kunne 
handle hurtigt og lave individuelle løsninger, hvor 
det var nødvendigt.

Under genåbningen i efteråret, har der været lagt 
vægt på, at betjening af borgere skulle foregå sik-
kert og med omfattende hygiejnetiltag, således at 
både personale og borgere følte sig trygge.

STRESS OG TRIVSEL
Som et led i vores trivselsindsats, havde vi en 
fælles personaledag for Bibliotek & Borgerservice 
midt i september, hvor vi samledes i Nykøbing 
Falster hallerne, for at høre Henrik Krogh fortælle 
om stress og trivsel.

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
I december 2019 så Kommunikationsgruppen 
første gang dagens lys. Gruppen blev nedsat af 
MED-udvalget med repræsentation af alle tre 
afdelinger med det formål at optimere den interne 
kommunikation i Bibliotek & Borgerservice. 

Gruppen arbejder med alle aspekter af den interne 
kommunikation lige fra, hvor vidt der skal holdes 
morgenbriefinger og hvornår, hvordan mailsystemet 
er opsat til hvordan vi sikrer, at medarbejderne 
får den information, de har behov for rettidigt. 

I sensommeren 2020 begyndte gruppen så småt 
at se på mulighederne i det kommende nye intranet 
og har siden da arbejdet henimod at være nogle 
af de første i kommunen, der for alvor fik det 
integreret i tæt samarbejde med Kommunikation. 
Kommunikationsgruppen står også for udrulningen 
af intranettet på Bibliotek & Borgerservice i 2021.

Generelt har der været rigtig mange problematik-
ker at tage fat i i gruppen, som medlemmerne af 
gruppen hver især bringer videre på afdelingsmø-
derne og i MED-udvalget, hvor det alle steder er 
et fast punkt hver gang. 
Er der behov for sparring med ledelsen, har 
gruppen af flere omgange indkaldt ledelsen til en 
drøftelse af forskellige punkter. 
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BIBLIOTEKET
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BIBLIOTEKET 
I TAL
BESØGSTAL
I 2020 havde vi 194.846 besøgende, som for-
deler sig som ses nedenfor på alle seks biblioteker. 
Besøgstallene dækker både over besøgende til 
Borgerservice og til Biblioteket. 

NYKØBING F NYSTED NØRRE ALSLEV SAKSKØBING STUBBEKØBING VÆGGERLØSE

2020 2020 2020 2020 2020 2020

Januar 20022 2456 2126 2742 2254 1953

Februar 18018 2410 2121 2860 2547 1954

Marts 5383 1309 839 1122 898 951

April 2 382 98 73 137 397

Maj 3925 1310 821 914 627 585

Juni 8777 1453 874 1195 936 734

Juli 11698 1898 1055 1505 1138 440

August 10988 1606 1187 1503 1092 841

September 11754 1739 1366 1683 1450 931

Oktober 11718 1944 1367 1784 1473 736

November 10357 1677 1322 1661 1211 723

December 6009 844 699 1039 811 392

Total 118651 19028 13875 18081 14574 10637

  

TABEL: BESØGSTAL



11

TABEL: UDLÅN AF E-BØGER

2019 2020

Udlån i alt 11465 19735

Heraf unikke titler 6330 9075

Heraf unikke lånere 2472 3755

2019 2020

Udlån i alt 21853 32702

Heraf unikke titler 6919 9066

Heraf unikke lånere 2535 3662

TABEL: UDLÅN AF LYD-BØGER

UDLÅNSTAL AF FYSISKE MATERIALER
Bibliotekets fysiske samling tæller alt fra bøger og 
magasiner til dvd’er, cd’er og bræt- og konsolspil. 

I 2020 var det samlede udlånstal 253.064 ud-
lånte fysiske materialer. 

NYE LÆSEVANER I 2020   
- ENDNU FLERE LÅN PÅ EREOLEN
2020 har jo selvsagt været et år, hvor adgangen 
til fysiske lån har været stærkt begrænset i flere 
perioder. Til gengæld har Bibliotekets digitale til-
bud, eReolen været tilgængelig hele året. 

På eReolen har borgerne adgang til både lydbøger, 
e-bøger og podcasts og vi har oplevet en stigende 
interesse for både e-bøger og lydbøger de seneste 
år. Nedlukningen i marts måned satte kun yderligere 
streg under denne tendens, så mens det fysiske 
bibliotek lukkede, kunne borgerne stadig låne 
digitalt på eReolen, hvilket gav øget udlån via 
denne service. 

I februar måned 2020 - det vil sige inden nedluk-
ningen - lå det daglige antal udlån på 121 stk. på 
eReolen. Til sammenligning ligger det daglige an-
tal lån fra marts 2020 til årets udgang på 164 stk. 
– det er altså en stigning på ca. 35,5 procent. 
For at understøtte denne tendens er der fra Biblio-
tekets side tilført ekstra midler, således at bor-
gerne i kommunen kan låne flere digitale bøger 
pr. måned end de hidtil har kunnet. Desuden har 
store dele af vores digitale litteraturformidling, 
særligt i nedlukkede tider, taget udgangspunkt i 
netop eReolen og de mange litterære oplevelser 
der er at finde der. 
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Biblioteket lægger rum til og faciliterer mange 
forskellige arrangementer som foredrag, koncerter 
og forestillinger, såvel som strikke- og lektiecafeer 
og meget, meget andet til stor glæde for stort set 
alle målgrupper. 

Selvom 2020 har været et noget anderledes år, 
hvor vi grundet corona har måtte aflyse arrange-
menter, har vi alligevel kunne afholde mange for-
skellige af slagsen før og mellem nedlukningerne.  

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE
I årets løb har vi afholdt 93 arrangementer for 
voksne, som 2695 glade publikummer har haft 
fornøjelsen af. 

De 189 af deltagerne dækker over deltagelse 
i Bibliotekets tilbagevendende bogcafeer, som 
finder sted på eller i nærheden af alle vores 
biblioteker, dvs. i Nykøbing, Nysted, Nørre Alslev, 
Sakskøbing, Stubbekøbing og Væggerløse. Fx er 
bogcafeen i Nykøbing som er en Brunch & Bogcafé 
de seneste år blevet afholdt ude i lokalområdet - i 
år på GuldBoSund. 

Derudover er der generelt en spredning af arran-
gementerne i hele Guldborgsund, så alle i princip-
pet har mulighed for at deltage i deres eget lokal-
område. Arrangementerne fordeler sig således: 

• 10 arrangementer i Stubbekøbing
• 7 arrangementer i Sakskøbing
• 9 arrrangementer i Nysted
• 21 arrangementer i Væggerløse
• 8 arrangementer i Nørre Alslev 

ARRANGEMENTER 
PÅ BIBLIOTEKET 

Arrangementerne tæller alt fra spændende foredrag 
af Anne ”Annemad” Hjernøe, der formidlede til 
en total udsolgt sal i januar 2020 til et lærerigt 
foredrag om hukommelse og motion med Mikkel 
Malling Beck. Året bød også på strikkeworkshop 
med Bente Geil på Nørre Alslev Bibliotek og et 
hyggeligt syng-med-arrangement på Væggerløse 
Bibliotek, hvor duoen Søvad & Borre fortolkede og 
fortalte om Kai Normann Andersen. 
På Hovedbiblioket blev det desuden til en skøn 
jazzaften på Friluftsscenen med det lokale band 
Jazzonklerne, mens Mathias Hammer kendt fra 
Den Klassiske Musikquiz sørgede for endnu en 
fuld sal.

Derudover deltog 259 i et livestreamet foredrag i 
samarbejde med PsykInfo via Facebook.

UDSTILLINGER
Hvert år udstiller lokale kunstnere deres værker 
på vores biblioteker i Nykøbing, Nysted, Sakskøbing 
og Stubbekøbing. 

I 2020 har vi haft fornøjelsen af 23 udstillinger - 
primært af lokale kunstnere, der hver især udstiller 
deres værker på henholdsvis Hovedbiblioteket, 
Nysted Bibliotek, Sakskøbing Bibliotek og Stubbe-
købing Bibliotek. 
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Netop samarbejdet på tværs sikrede, at vi kunne 
invitere endnu flere publikummer indenfor trods 
afstandskrav - blandt andet i hallen, hvor vi 
afholdt to store arrangementer med over 200 
deltagere. 

Blandt de mange oplevelser kan nævnes: 

• Et meget vellykket – og hurtigt udsolgt - arran-
gement med Sebastian Klein og hans Skøre 
Safarishow. 

• Besøg af Rollespilsakademiet, som afholdt et 
vikingemarked med vikingerelaterede lege i 
autentiske omgivelser i nærheden af Danmarks 
største Vikingeborg ved Virket. 

• Et forrygende og meget lærerigt show med Hr. 
Skæg, der optrådte med sit show Hr. Skægs 
Hotel for ikke mindre end 250 nysgerrige børn 
og deres voksne.  

De resterende arrangementer under MEGA Aktiv 
Sommer kan du læse mere om under de pågæl-
denede arenaer. 

ARRANGEMENTER FOR BØRN
- OG MEGA AKTIV SOMMER!  
Også børneprogrammet har budt på et hav af 
oplevelser for både små og store børn. I 2020 har 
vi afholdt 73 børnearrangementer som 2150 
børn og deres voksne har deltaget i. 
Biblioteket udbyder altid mange arrangementer 
til børn lige fra kreative workshops og filmhygge 
til børneforestillinger, forfatterbesøg og højtlæs-
ningsarrangementer. 

Sommeren 2020 har dog været helt specielt i den 
forstand, at Folketinget øremærkede et anseeligt 
beløb til at sikre, at børn og unge i hele landet fik 
en god sommer trods corona. Guldborgsund Kom-
mune blev tildelt 1,8 mio. kr. i forbindelse med 
Folketingets Sommerpakke til sommeraktiviteter 
for børn og unge i alderen 6-17 år.

Denne økonomiske hjælpepakke gav Biblioteket 
mulighed for at booke en helt anden kaliber af 
foredragsholdere og shows, som normalt ikke er 
økonomisk muligt.  

De fire arenaer gik sammen om at lægge et bredt 
og spændende MEGA Aktiv Sommer-program og i 
et samarbejde med blandt andet Nykøbing F. Hal-
len og Culthus, bød biblioteket på 12 forskellige 
arrangementer for 799 deltagere, som gav 
mange børn og unge anderledes sommerferieop-
levelser i en svær corona-tid.
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BIBLIOMETER  
TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2020 
I foråret 2020 deltog Biblioteket sammen med 
otte andre danske biblioteker i en tilfredshedsun-
dersøgelse: Bibliometer-undersøgelsen.

Bibliometer-undersøgelsen sammenfatter Biblio-
tekets værdi og effekt for brugerne. De effekter, 
der måles på, defineres ud fra Biblioteksloven, der 
fastsætter, at Bibliotekets overordnede formål er 
at bidrage til uddannelse, oplysning og kulturel 
aktivitet.

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse måles 
den brugeroplevede værdi, som Biblioteket tilbyder 
gennem materialetilbud, formidling, oplysning, 
kulturelle aktiviteter og arrangementer etc.

1783 af Biblioteketss brugere besvarede det 
udsendte spørgeskema og resultatet er ikke til 
at tage fejl af - vores brugere er genrelt rigtig 
tilfredse med Biblioteket.

Undersøgelsen konkluderer at:

• Guldborgsund-bibliotekerne opnår en biblio-
meterscore på 6,7, hvilket er højere end gen-
nemsnittet på 6,4. Samtidig udgør resultatet 
den højeste score, der er opnået blandt de 
deltagende biblioteker i 2020.  

• Guldborgsund-bibliotekerne er det biblioteks-
væsen, der opnår det bedste resultat inden 
for følgende parametre: Service, Tilfredshed, 
Formidling, Tilgængelighed, Værtsskab, Viden, 
Borgeroplysning, Brugerinvolvering, Biblio-
teksrum og Inspiration. 

• Lokalt set blev service, samfundsværdi og 
professionalisme vurderet højest, mens inspi-
ration og biblioteksrum blev vurderet lavest. 

• Nysted Bibliotek er det betjeningssted med 
den mest positive vurdering, mens Væggerløse 
Bibliotek ligger lavest i vurderingen. 

• Ældre brugere, brugere der benytter sig af 
oplevelses- og børnerelaterede tilbud, samt 
brugere der benytter bibliotekerne ofte og 
tilbringer længere tid ved hvert besøg, oplever 
den største brugsværdi af bibliotekerne. 

• Undersøgelsen identificerer tre brugersegmen-
ter: Pensionister, børnefamilier samt erhvervs-
aktive og unge. Af disse tre grupper er det 
den sidste gruppe, der oplever den laveste 
værdi af Bibliotekets tilbud. 

• Samlet set er 98 procent af brugerne alt i alt 
tilfredse med Biblioteket. Vigtigst for tilfreds-
heden er graden af tilgængelighed, værtsskab 
og service. 

• Når brugerne skal give udtryk for, hvad 
der kunne få dem til at bruge Biblioteket 
mere, nævner de bl.a. flere muligheder for 
streaming, downloads og flere fysiske bøger 
på hylderne.
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VISION OG STRATEGI FOR 2021
For 2021 ønsker vi i Arena for Viden & Læring at 
fortsætte med et bredt udvalg af gode oplevelser 
for Guldborgsund Kommunes borgere. 

Vi vil give borgerne mulighed for at opleve og 
udvide deres kendskab til de mange tilbud, der er 
hos Biblioteket.

Vi vil gerne tilbyde masser af spændende og 
interessante arrangementer og bibliotekstilbud til 
børn, unge og voksne og på den måde være med 
til at skabe interesse omkring viden og læring for 
borgerne i Guldborgsund. 

Vi har stadigvæk stort fokus på cybersikkerhed, 
som skal være med til at styrke borgernes digitale 
dannelse. En stor del foregår i oktober måned 
2021, som er national Cybersikkerhedsmåned, 
men vi planlægger arrangementer med cybersik-
kerhed for øje fordelt over hele året.

I FabLab på Hovedbiblioteket håber vi, at vi i det 
nye år vil kunne åbne vore døre igen og på den 
måde give borgerne i Guldborgsund og omegn 
mulighed for at være kreative, opfindsomme og 
udvikle på egne og andres idéer i Lab’et. Indtil da 
forsøger vi at hjælpe brugerne med at kunne lege 
hjemmefra, i det omfang det er muligt, ved at lave 
vejledninger på skrift, video eller online.

Også i 2021 vil vi gøre meget ud af at give borgerne 
omkring vores lokalbiblioteker mulighed for at 
kunne deltage i workshops og arrangementer med 
personalet fra FabLab, der kommer ud med de 
maskiner, der er transportable.

Vores lytteklubber har, som så meget andet i 
denne tid, også været udfordret af nedlukningen. 
Men her ændrer vi på arrangementerne, så de i 
stedet foregår online. Da der er stor tilslutning til 
det, er det med i overvejelserne fremadrettet at 
forsætte lytteklubberne med både fysisk deltagelse 
og online. 

BOOK EN FABLABSTER/BOOK EN BIBLIOTEKAR
Book en fablabster er en nyoprettet variant af Book 
en bibliotekar-ordningen. Ligesom med Book en 
bibliotekar er formålet, at brugeren kan booke en 
medarbejder for at få konkret hjælp på tomands-
hånd. Dette kan både være hjælp til konkrete 
projekter, samt hjælp til at lære programmer at

ARENA FOR
VIDEN & LÆRING

kende. Som det gør sig gældende ved Book en 
bibliotekar, er det især forberedelsestiden før mødet, 
der gør hjælpen mere målrettet.

Book en fablabster er blevet taget godt imod, og 
har i perioden ved begrænsninger på antallet af 
tilladte personer i Fablab været særlig velegnet til 
at give brugerne adgang til faciliteterne uden at 
risikere at udsætte hverken personale eller bruge-
re for smitte og at kunne holde den rette afstand. 
Under Bibliotekets periodevise nedlukning er både 
Book en fablaster og Book en bibliotekar blevet 
tilrettet således, at det har været muligt for brugere 
og lånere at få sparring og vejledning over telefonen, 
mail eller Microsoft Teams. 

BIBLIOTEKSINTRODUKTION FOR STUDERENDE 
PÅ UNGDOMSUDDANNELSER  
Biblioteksintroduktionen for gymnasie- og HF-
klasser har skiftet form fra at bibliotekaren er 
ude på skolerne, til at eleverne i stedet kommer 
på Biblioteket. Udvidelsen af undervisningstiden 
fra 45 til 90 minutter medfører, at der er tid til 
at afprøve det lærte i form af små øvelser eller 
litteratursøgning til opgaver. Nedlukningen har 
dog medført, at ændringerne ikke er trådt i kraft, 
men at undervisningen er blevet afholdt digitalt 
via Microsoft Teams i stedet for. Fokus skiftede 
hermed over til digitale kilder og gruppearbejdet 
blev fjernet. Erfaringerne med onlineundervisnin-
gen er gode, og det er bestemt ikke udelukket, at 
konceptet vil blive brugt fremover i andre sammen-
hæng, hvor det kan skabe værdi.

MEGA AKTIV SOMMER  
Sommerens MEGA-aktiviteter gav mange børn og 
unge spændende oplevelser, da vi fik mulighed for 
at booke anderledes arrangementer:

• To forskellige arrangementer med Brorfelde 
Observatorium; Stjernebillederne Fortæller, 
hvor børn og unge kunne høre om udviklingen 
af stjernebilledet og den mytologiske fortæl-
ling, der gemmer sig blandt stjernerne samt 
Observatoriets Raketværksted, hvor de kunne 
designe, bygge og ikke mindst afprøve egne 
raketter i Bibliotekshaven. 

• Lasergame Danmark invaderede Bibliotekshaven 
med fokus på teamwork og strategi, hvor 
større børn og unge helt ufarligt kunne skyde 
hinanden med lasergeværer.



16

• Spændende møde med eksotiske dyr, da Kro-
kodille Zoo kiggede forbi med en slange og en 
øgle samt to formidlere, som kunne fortælle 
alt, hvad deltagere ønskede at vide om dyrene. 
Alle fremmødte fik lov til at ae og klappe de to 
spændende dyr.  

• En klatrevæg blev sat op på Bibliotekets 
parkeringsplads, hvor dem der turde, kunne 
udfordre sig selv og klatre 8 meter op i luften 
med kig til byens tage.  

• Med hjælp fra NaturLykke kunne børn og deres 
voksne kreere insekthoteller af bl.a. træ, kogler, 
hønsenet og vinkasser. Deltagerne havde 
nogle gode timer og gik alle hjem med deres 
eget krible-krable hotel. 

• I Anders Morgenthalers foredrag Klima og 
bæredygtighed - what2do når man er ung 
og gerne vil gøre en forskel?” kunne de unge 
bliver klogere på, hvad vi hver især kan gøre 
for klimaet, da den excentriske tegner og 
filmskaber besøgte Culthus og fortalte om, 
hvordan han lever sit liv med fokus på klimaet 
og bæredygtighed. I foredraget kom han også 
ind på, hvad der sker med vores klode, hvis vi 
ikke i fremtiden er opmærksomme. Arrange-
mentet var primært et tilbud for de 14-17 årige.  

• To meget engagerede studerende fra DTU 
kom forbi Salen på Hovedbiblioteket og gjorde 
deltagerne meget klogere på naturvidenskab 
med deres underholdende og lærerige science 
show med fascinerende naturvidenskabelige 
fænomener, eksplosioner, farver og gode 
historier. 



17

GULDBORGSUND I VR 
I samarbejde med TakeawalkVR og andre samar-
bejdspartnere vil vi på Biblioteket gøre det muligt 
at opleve Guldborgsund i Virtual Reality (VR). 
Her vil der være fokus på kulturelle og historiske 
landmærker og begivenheder, så vores brugere 
kan opleve Guldborgsund på en ny måde. 
Målsætningen er, at vi i løbet af 2021 kan tilbyde 
Virtuel Reality til brugerne og som klasseunder-
visning. Med en VR teknologi udviklet af Takea-
walkVR kan vi have op til 30 personer tilkoblet en 
fælles Virtual Reality oplevelse. Vi vil kunne skabe 
og styre de virtuelle forløb, samt give brugerne 
muligheden for at skabe egne forløb. 
Medarbejderne i Arena for Viden & Læring skulle 
have været på kursus i forløbet, men grundet 
corona er undervisningen udsat på ubestemt tid. 
Vi satser på, at det vil være muligt at gennemføre 
kurset i 2021,  så vi stadig vil kunne tilbyde VR 
forløb i 2021.  

MUNDBINDSWORKSHOPS
På Biblioteket gør vi en dyd ud af at være aktuelle. 
Da mundbindskravet trådte i kraft, var det oplagt 
at afholde workshops i FabLab, hvor brugerne 
kunne lære at sy deres eget mundbind. 
De to første mundbindsworkshops blev afholdt 
i oktober, hvor to hold i efterårferien fik kreeret 
mundbind. Workshoppen var en stor succes og 
derfor blev der straks planlagt flere af slagsen - 
heriblandt en workshop udelukkende for unge. 

Desværre måtte alle fire planlagte workshops 
aflyses grundet coronanedlukningen. Der måtte 
derfor tænkes ud af boksen hvilke betyder, at der 
i løbet af foråret 2021 på Bibliotekets hjemmeside, 
YouTubekanal og på Facebook vil figurere forskellige 
videovejledninger i, hvordan man kan sy et mund-
bind. På den måde håber vi på at kunne hjælpe 
brugerne med at sy mundbind derhjemme i stedet 
for i FabLab. 
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ARENA FOR
VÆRTSKAB
VISION OG STRATEGI FOR 2021
I 2021 vil Arena for Værtsskab samle op på de 
opgaver og planer, der måtte udsættes i 2020. Vi 
vil fortsat sætte fokus på det gode værtsskab med 
særligt fokus på udviklingen i den måde, vi er i 
kontakt med brugerne. Vi har i højere grad brug 
for at kommunikere med vores brugere via telefon 
og e-mail og eventuelt på andre online platforme 
og i den sammenhæng vil vi arbejde med, hvordan 
vi giver den bedste service.
Som en del af samarbejdet med Borgerservice, vil 
vi også kigge på Hovedbibliotekets indretning, så 
brugernes møde med vores rum og tilbud bliver 
optimeret. 

BØGERTOGO
Nedlukningsperioderne i 2020 gav Arena for 
Værtsskab nye udfordringer i forhold til driften 
af bibliotekerne. I foråret førte det til servicen 
BøgerToGo med færdigpakkede bogposer. Indhol-
det af bogposerne kunne brugeren ønske sig via 
telefon eller en kontaktformular på hjemmesiden 
og herefter mødte personalet ind i hold, hvor de 
fremfandt og pakkede bogposerne. Bogposerne lå 
i karantæne i to døgn, hvorefter de kunne afhentes. 

Vi nåede at pakke tæt på 500 bogposer i perioden, 
som varede omkring en måneds tid. 

BIBLIOTEKSVAGTEN
Den landsdækkende biblioteksspørgetjeneste Bib-
lioteksvagten oplevede også under nedlukningen 
markant stigning i forespørgsler, som vi deltog i at 
besvare. 

BIBLIOTEKSRUMMET
Ved genåbningen blev biblioteksrummet tilpas-
set - både for at beskytte medarbejdere og for at 
brugerne havde mulighed for at holde afstand og 
god håndhygiejne. Restriktionerne gav en række 
udfordringer i forhold til, hvor meget vi kunne 
stille til rådighed for brugerne og den adfærd 
både brugere og medarbejdere skulle udvise. Fx 
var der færre pc’er til rådighed.

BIBLIOTEKSBETJENING I NYKØBING 
FALSTER ARREST
Der er i 2020 indgået en aftale om biblioteksbe-
tjening i Nykøbing Falster Arrest. Biblioteket ser-
vicerer arresten 1 time hver 2. tirsdag, hvor alle 
indsatte har mulighed for at tale med en bibliotekar.
Der er plads til 24 indsatte, og de kan – med visse
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begrænsninger -  låne tidsskrifter, bøger, cd’er og 
dvd’er. De indsatte kan også skrive en bestillings-
seddel til Biblioteket. Materialer der er hjemme, 
bliver leveret til Arresten samme dag. 

Derudover har Biblioteket fortsat betjening 1-2 
gange om ugen i alle fem afdelinger i Storstøms 
Fængsel. 

KØRSELSORDNING
I januar 2020 skiftede Slots- og Kulturstyrelsen 
leverandør til bibliotekernes kørselsordning. Den 
landsdækkende aftale har ændret køreruterne og 
det har betydet længere leveringstid for Bibliote-
kets brugere.

NY ORGANISERING AF DEPOTORDNING 
TIL DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJENS 
LEGESTUER
Det er absolut ikke noget nyt, at børnebiblioteket 
betjener samtlige af kommunens daginstitutioner 
og legestuer med bøger i depot. Dette gøres bl.a. 
for at støtte sprogstimuleringen, understøtte det 
pædagogiske arbejde og sætte gang i læseglæden 
hos børnene. 
Det nye er, at vi i starten af 2020 valgte at orga-
nisere arbejdet på en anden måde, så udskiftnin-
gen nu sker tre gange om året efter et fastlagt 
skema. På den måde sikrer vi en fast kontinuitet 
i udskiftningen af depoterne og får mulighed for 
at planlægge og tilrettelægge vores arbejde med 
depoterne på en mere hensigtsmæssig måde. Den 
nye ordning er dog desværre ikke blevet implemen-
teret fuldt ud pga. Covid-19.
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ARENA FOR
DEMOKRATI & SAMSKABELSE
VISION OG STRATEGI FOR 2021
Oven på et år præget af Covid-19 går Arena for 
Demokrati & Samskabelse styrket ind i 2021. 
Bygget på vores erfaringer fra et hårdt år, er vi 
meget bedre rustet til at møde vores lånere, hvor 
end de befinder sig, både fysisk og digitalt. Disse 
erfaringer er gjort især på det digitale område, og 
vi er sikre på, at de kan komme lånerne til gode, 
selv efter vi er ude af epidemien.

Vi går også ind i et år hvor der er kommunalvalg, 
og her har vi i samarbejde med Borgerservice væ-
ret med til at udvikle en drejebog for, hvordan og 
hvorledes Biblioteket skal skabe rum til samtaler 
og debatter om demokrati for både børn, unge og 
voksne.

Ligeledes vil vi i 2021 arbejde ekstra på at nå de 
unge som målgruppe, ved at skabe rum for at 
netop deres ideer og interesser kan blive hørt og 
taget seriøst. Samtidigt er 2021 også året, hvor 
vi endelig kan komme i gang med at skabe et 
brugerråd i Stubbekøbing. 
Sidst men ikke mindst vil Arena for Demokrati & 
Samskabelse fortsætte ihærdigt med at skabe ar-
rangementer hvor højaktuelle emner kan debatteres. 

BIBLIOTEKETS TO KULTURRYGSÆKKE
Biblioteket byder ind med to kulturrygsække via 
Kulturtjenesten; Digital dannelse og sprogelefanterne.

Digital dannelse 
I 2020 indgik vi samarbejde med SSP omkring 
kulturrygsækken, så vi nu sammen er med til 
at styrke indsatsen omkring digital dannelse og 
trivsel på alle årgange i Guldborgsund Kommunes 
skoler. Udgangspunktet er ”Dit liv på nettet” – et 
forløb fra Center for Digital Dannelse, som er ind-
købt til samtlige årgange i Folkeskolen. 

Biblioteket medvirker til formidlingen på 4. år-
gang. Vores forløb Digital Dannelse skulle have 
fortsat frem til starten af april 2020. Desværre 
måtte vi aflyse de sidste fire forløb pga. Covid-19. 
Det er derfor planlagt at forløbene for 4. årgang 
starter op i januar 2021 og strækker sig frem til 
maj 2021.

Sprogelefanterne
Bibliotekets anden Kulturrygsæk Sprogelefanter 
handler om tidlig sprogudvikling hos 0-3-årige 
børn. Dette er et fokusområde, som vi tager me-

get alvorligt og sætter meget ind på at styrke og 
skabe inspiration til. 

Sprogelefanterne nåede i 2020 ud på tur til fire 
institutioner, hvor dialogisk højtlæsning af bil-
ledbogen om den farverige elefant Elmer vakte 
begejstring hos de mindste. Her hjalp børn og 
voksne hinanden med at sætte ord på følelser 
som glad eller trist, opdage kropsdele som snabel, 
hoved, hale og genkende Elmers dyrevenner som 
giraf, løve, tiger. Efterfølgende inviterede vi børnene 
til at være kreative. Vi præsenterede dem for en 
papudgave af Elmer, som jo selvfølgelig måtte 
have nogle farver på kroppen, så han kunne blive 
den glade farverige elefant fra bogen. Igen er 
sproget i fokus, hvor vi gennem den kreative proces 
taler videre om elefanterne fra historien, yndlings-
farver og -dyr.

Forløbet afsluttes med at børnene får deres egen 
farvelagte Elmer-elefant med hjem, så oplevelsen 
med Elmer åbner op for en god snak derhjemme, 
hvor barnet kan vise deres helt egen Elmer frem.
Forløbet er tiltænkt at nå ud til samtlige 2-årige i 
kommunen – men har grundet Covid-19-restrikti-
onerne måtte sættes på stand by. 

MEGA AKTIV SOMMER - VIKINGEMARKED
Som en del af Mega-aktiviteterne afholdte vi 
august et stort Vikingemarked ved Virkethus 
sammen med Rollespilsakademiet. Vi valgte at 
lokationen for vikingemarkedet skulle være ved 
Virkethus, som er Guldborgsund Kommunes 
grønne forsamlingshus. Virket blev landskendt i 
2020, med fundet af Danmarks største vikinge-
borg Trygge Slot – så det virkede oplagt at skabe 
opmærksomhed omkring dette nye vartegn.

Dagen bød på vikingelege, fremstilling af skjolde 
og demonstration af ægte vikingekamp, da lokale 
vikingeentusiaster bød ind og deltog i arrange-
mentet. En skøn dag i den grønne skov hvor 95 
nød at være viking for en dag.
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 med deltagelse i en online Q & A, hvor de har 
hjulpet designstuderende i Finland. Medarbejderne 
i lab’et ser frem til at nyde godt af fællesskabet, 
hvor der forhåbentlig vil også blive mulighed for 
at sparre og mødes fysisk med partnere i en nær 
fremtid, når coronaen er under kontrol. Indtil da 
holder FabLab sig til at mødes online.

Det nye nøgleprøve program består af en teo-
retisk og en praktisk prøve, og er i langt højere 
grad end tidligere baseret på tillid til at brugeren 
forstår at anvende FabLab og dets maskine på en 
sikker og ansvarlig måde. Denne nye proces, og 
den regelmæssige og skemalagte afholdelse af 
nøgleprøver har været en ubetinget succes der 
har ført til mere end en tredobling af vores frivil-
lige med egen nøgle til FabLab i forhold til 2019.

For at skabe øget engagement og medejerskab 
blandt vores brugere afholdte vi også to Fab-
Labstermøder med alle brugere af FabLab der 
ønskede at deltage, der gav os en mulighed for, i 
direkte dialog med vores brugere, at udvikle Fab-
lab i en retning der forhåbentligt vil skabe maksi-
malt medejerskab og engagement når vi engang 
får mulighed for igen at holde åbent. 

NYE NØGLEBRUGERE I FABLAB
Vi indledte 2020 med et målsætning om øget fokus 
på frivillige i FabLab og et ønske om at skabe 
større engagement og medejerskab blandt FabLabs 
brugere. For at opnå disse mål gentænkte vi der-
for hele processen omkring tildeling af nøgler til 
FabLab, og fjernede den tidligere distinktion mel-
lem ”superbrugere” og almindelige brugere. I stedet 
bruger vi nu fællesbetegnelsen ”FabLabster” om 
alle brugere af FabLab, både frivillige og personale. 

FABLAB OPNÅR INTERNATIONAL  
CERTIFICERING 
FabLab Guldborgsund blev i december 2020 god-
kendt som certificeret FabLab. Det vil med andre 
ord sige, at FabLab’et lever op til det internatio-
nale charter, som er et sæt regler og et mindset 
for FabLabs i hele verden. Lab’et indgår derfor 
fremover i et internationalt samarbejde som en 
del af FabLab Nordic. 

Det internationale samarbejde ser FabLab som 
en kærkommen mulighed for at videndele, drage 
brug af hinandens erfaringer og inspirere hinan-
den på tværs af landegrænser. FabLabteamet har 
fx allerede budt ind i det internationale samarbejde
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HØJAKTUEL CORONADEBAT MED FØRENDE 
EKSPERT
Torsdag den 5. marts kunne Biblioteket byde 
inden for til et foredrag med efterfølgende debat 
med professor Lone Simonsen fra RUC, som er 
en af landets førende kapaciteter, når det gælder 
epidemier.

Til et næsten udsolgt arrangement blev vi alle 
sammen en lille smule klogere på hvordan epidemier 
opfører sig, og vi fik de sidste nye forudsigelser 
om coronaen kun en uge før Danmark lukkede 
ned for første gang. 

Det skal noteres, at vi havde en stor succes ved 
at ”reklamere” direkte til ansatte i kommunen, der 
arbejder på det sundhedsfaglige område, samt at 
TV2 Øst også dækkede arrangementet live i deres 
daglige nyhedsmagasin 19.30.

I DRONNING SOPHIES FORSPOR
I sommeren 2020 blev medarbejdere tilknyttet 
Fablab Guldborgsund kontaktet af Formanden 
for Nykøbing Falster Turistforening. Egentlig gik 
henvendelse på hjælp til indscanning af en model 
af Nykøbing Slot samt udvikling af en app til for-
midling af slottets historie. Det endte dog ud med 
en spændende udstilling på Biblioteket i august 
måned, hvor både bøger, pjecer fra turistforeningen 
samt en animeret 3D model af slottet blev formidlet. 

Set med vores øjne var dette et godt eksempel 
på, hvad der kan ske, når Biblioteket møder aktører 
med et blik for, hvordan vi kan spille hinanden 
bedre. En samskabende tilgang vi vil fortætte 
med ud i fremtiden.
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VISION OG STRATEGI FOR 2021
I arena for Læselyst kommer vi i 2021 særligt til 
at have fokus på de litteraturfællesskaber, som 
er så vigtige, når man skal opretholde og udvikle 
interesse for litteraturen. Ligesom man i de for-
tællinger vi møder i bøgerne, kan blive udfordret 
på meninger og erfaringshorisonter, kan vi igen-
nem læsefællesskabet blive udfordret på hold-
ninger, smag og standpunkter. Netop derfor er 
vi optagede af at opretholde de fællesskaber om 
litteraturen vi har på Biblioteket. Det være sig 
læsekredse, forfatterarrangementer og projekt 
Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere.
Sidste år blev flere af os opkvalificeret i læseme-
toder som ”dialogisk læsning” og ”guidet fælles-
læsning” og det skal vi have afprøvet i praksis i 
løbet af i år. Særligt kommer ”guidet fælleslæs-
ning” i spil i form af projektet, Sunde læsefæl-
lesskaber for udsatte borgere, hvor metoden 
bliver en central del af læseforløbene. 

Derudover har vi i 2021 et særligt fokus på at 
inkludere det mandlige køn, da de er kraftigt 
underrepræsenterede i næsten alle Bibliotekets 
aktiviteter. Vi sigter mod en balancering af køn-
nene og ved at rette fokus mod mændene, kan 
vi forhåbentligvis blive bedre til at forstå, hvad 
der skal til for at tiltrække dem til læsefælles-
skaber, arrangementer og andre af Bibliotekets 
aktiviteter.  

I Læselyst kommer vi også til at arbejde under 
overskriften ”ud i naturen”, hvor vi sigter mod at 
overskride Bibliotekets fysiske rammer, ved at 
tage læsningen og læselyst-projekter ud i naturen. 
Både for at ”udvide” Biblioteket, men også for at 
give borgerne en anden og måske større oplevelse 
af litteraturen. 

2021 skulle have været året hvor Guldborgsund 
kommunes kærlighedslitteraturfestival Kærlitt 
vendte tilbage. Grundet pandemien er den dog 
blevet udskudt til 2022. Senere i år genoptager 
vi planlægningen af litteraturfestivalen, så den 
kan vende tilbage for fuld udblæsning til næste år. 

 

FANTASY LÆSEKREDS
Efter lang tids anstrengelse og en betydelig 
mængde reklame, fodarbejde og opsøgende 
virksomhed, lykkedes det for vores bibliotekar 
Anders Helms at samle nok interesserede læsere 
til at holde opstartsmøde for en potentiel Fantasy 
Læsekreds den 1. oktober 2020. Opstartsmø-
det blev en stor succes med i alt syv deltagere 
med interesse for fantasygenren. Før Corona-
nedlukningen gjorde det umuligt at afholde flere 
møder, nåede læsekredsen at mødes i henholdsvis 
november og december til diskussion om to me-
get forskellige værker, Stormfront af Jim Butcher 
og Kirke af Madeline Miller. Begge værker blev 
modtaget, læst og diskuteret med stor fornøjelse 
af læsekredsens medlemmer. 

Det langsigtede mål for læsekredsen er, at den 
med tiden kan blive frivilligt drevet og indgå som 
en del af det nationale Fantasy Fellowship. Indtil  
da vil Anders fortsat aktivt styre og deltage i 
læsekredsen. Vi ser med stor glæde frem til at 
kunne genopstarte Bibliotekets Fantasy Læse-
kreds i 2021, og nye interesserede medlemmer 
er altid velkomne i kredsen. 

ARENA FOR
LÆSELYST
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LÆSEHUNDEN DUSTY
Læsehunden Dusty udgør sammen med sin ejer 
Jannie et læseteam, der er med til at styrke 
børns læsning. Forløbet henvender sig især til 
skolebørn, der har en læseudfordring. Her kan en 
læsehund tilbyde ro og nærvær, der skaber tryg-
hed og tillid. Samtidig kan den motivere børn til 
at læse, da en læsehund er med til at skabe en 
positiv og anderledes læseoplevelse. Resultatet 
er øget læselyst og selvtillid. 
Alle børn og unge, der er udfordret på læsningen 
kan tilmelde sig et forløb med læsehunden. For-
løbet består af seks besøg, hvor det enkelte barn 
læser højt for Dusty. Dusty er en dejlig cocker 
spaniel som børnene er faldet fuldstændig for. 
Læsehunden startede op i januar 2020 – i første 
omgang med forløb for fire børn. På Hovedbibliote-
ket havde de hver især en halv time hver anden 
mandag, hvor de læste højt for Dusty. Da selve 
forløbet strækker over seks gange, nåede ingen 
af de fire at afslutte forløbet inden nedlukningen 
i marts 2020. 
Tanken er, at de får tilbudt et nyt forløb, når vi 
starter op igen med læsehunden. Jannie og vores 
bibliotekar Kirsten venter på det helt rigtige tids-

punkt at starte op igen. Det vigtigste er at sikre, 
at det bliver på et tidspunkt, hvor det bliver mu-
ligt at kunne fuldføre forløbene.
Jannie har desuden en venteliste med børn, der 
er interesserede i at læse for Dusty.  

SOMMERBOGEN - NYT KONCEPT
Sommerbogens format har efter mere end 20 
år fået en opdatering. Kampagnen havde i 2020 
samme formål som altid, nemlig at stimulere 
børns læselyst i sommerferien, men efter børne-
universet Biblos nedlukning ved årsskiftet, skulle 
Sommerbogen finde et nyt hjem og en ny form. 
Hos Centralbibliotek overtog man kampagnen og 
flyttede fokus fra boganmeldelserne til selve læ-
seoplevelsen. Børnene skulle stadig læse og lave 
en kort anmeldelse af tre bøger, men de skulle 
også deltage i en læseudfordring. Her skulle de 
løse 10 ud af 30 opgaver for at deltage i den na-
tionale konkurrence om at tømme en boghandel 
på 5 minutter. Ligesom de sidste mange år har 
vi fortsat det lokale tilbud om, at alle børn, der 
har afleveret et udfyldt udfordringsark, kan få 
en gratis boggave med hjem. I 2021 vil der blive 
videreudviklet på det nye koncept, og vi glæder 
os til at se, hvor det fører hen. 
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FANG FORTÆLLINGEN
I 2020 har vi haft besøg af to af Fang Fortællingen-
udstillingerne på Hovedbiblioteket; Lille Virgil og 
Garmanns hemmelighed. Det er forholdsvis fjerde og 
femte udstilling i projektet, som vi har haft til låns. 
Forløbene blev igen hurtigt fuldt booket, da Fang 
Fortællingens formidlingsforløb efterhånden er blevet 
kendt ude i såvel dagtilbud som på skolerne. Vi mær-
ker tydeligt at efterspørgslen på denne type forløb er 
meget stor.

Projekt Fang Fortællingen, som er et formidlings- og
læselyst projekt, der folder litteraturen ud, er støttet
af Slots- og Kulturstyrelsen samt Nordea-Fonden og
udbydes via Kulturtjenestens hjemmeside. 

LILLE VIRGIL
I foråret 2020 lagde vi ud med Fang Fortællingen-
udstillingen Lille Virgil med en åbningsfest den 1. 
februar 2020. Det blev et tilløbsstykke med 95 
gæster, der hyggede sig i flere timer med leg i 
udstillingen, indtag af lakridspiber og badgefrem-
stilling med Ole Lund Kirkegaard tegninger.
Vi hyldede, at Ole Lund Kirkegaard ville være blevet 
80 år ved at lade formidlingsforløbene tale ind 
meget ind i OLKs liv og baggrund samt selve hans 
hans forfatterskab. Her var stor genkendelighed, 
da OLKs forfatterskab i den grad nyder klassiker-
status hos selv 2.klasses elever.

Forløbene bød udover litteratursamtale på mas-
ser af leg i Lille Virgils hønsehus, den sorte smeds 
smedje, den røde bus samt en tur hos købmanden, 
hvor man selvfølgelig kunne smage på de meget 
hemmelighedsfulde Kaspersfrø. Derudover bød 
forløbet på 2 workshops: ”Lær at tegne som OLK 
-badgeværksted” og ”tegn dit eget fantasiland”. 
Vi måtte desværre aflyse 5 af de 10 planlagte for-
midlingsforløb pga.nedlukning i forbindelse med 
Covid-19. Inden da nåede i alt 112 elever og 
lærere at deltage i de 5 forløb.

GARMANNS HEMMELIGHED
I efteråret flyttede vi en hel lille birkeskov med 
en nedfalden rumraket ind i aktivitetsrummet, 
da vi fik besøg af udstillingen Garmanns hem-
melighed. 
Udstillingen blev åbnet med collageværksted og 
hemmelighedsværksted. I stedet for den normalt 
meget besøgte åbningsfest måtte vi her udbyde 
to arrangementer med begrænset antal billetter, 
så vi kunne overholde retningslinjerne. Derud-
over havde vi pakket krea-kits med saks, blyant 
og limstift så alle havde deres eget sæt. 
Udstillingen vakte stor begejstring hos såvel Bib-
liotekets gæster og de 10 skoleklasser, der lagde 
vejen forbi og deltog i formidlingsforløbet.
Formidlingsforløbet blev et stort hit, hvor eleverne 
lyttede til norsk, talte om venskab og hemmelig-
heder. Der var 2 workshops tilknyttet: 

FOTO: CHRISTOFFER ASKMAN PHOTOGRAPHY
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”Hemmelighedernes og de gode tings værksted” 
og ” collageværksted”. Her så en masse små 
sjove hemmeligheder dagens lys og blev en del 
af en stor hemmelighedsvæg – og hver elev fik 
sit eget venskabsblad, fyldt med gode udsagn 
fra alle klassekammerater. 
I collageværkstedet afprøvede eleverne colla-
geteknik a la illustrator Stian Hole, ved at skabe 
billeder ved hjælp af udklip fra kasserede billed-
bøger. 
Forløbet fik overvældende god respons fra såvel 
lærere som elever, og vi nåede lige netop at 
afslutte sidste forløb, inden vi igen måtte se os 
begrænset af Covid-19. I alt deltog 254 elever 
inklusive lærere i formidlingsforløbene.

LITTERÆRE HØJDEPUNKTER
Noget af det vi havde set frem til i 2020, var, 
at præsentere nogle af dansk litteraturs vilde-
ste og stærkeste stemmer på festivalen Kun 
for Forrykte udenfor Stubbekøbing. Festivalen 
blev desværre aflyst, så vi gennemførte i ste-
det arrangementet i Salen på Hovedbiblioteket; 
en fortryllende poesiaften. Det endte med at 
være en hel lille mini-litteraturfestival, hvor den 
legendariske digter Peter Laugesen åbnede af-
tenen med pianist Adi Zukanovic. Efterfølgende 
læste vinder af Nordisk Råds Litteraturpris Jonas 
Eika højt fra sin novellesamling Efter solen. Af-
tenen blev rundet af med et samarbejde mellem 
den unge digter og sangskriver Lukas la Cour og 
forfatter og dramatiker Bjørn Rasmussen. Alt i 
alt var det en aften, hvor man på Biblioteket fik 
mulighed for at møde den helt nye og markante 
danske litteratur.

Modtager af Kritikerprisen  
På Stubbekøbing bibliotek havde vi glæden af 
et besøg af forfatter Pablo Llambias dagen efter 
han modtog Kritikerprisen for sin prosabog 
Zombierådhus. Det var et enormt interessant 
arrangement, som dog kunne have været mere 
velbesøgt.  

Vi har også eksperimenteret med opstarten 
af en novellelæsningsgruppe i Stubbekøbing. 
Det er en god måde at formidle litteraturen på. 
Simpelthen fordi lånerne møder litteraturen 
sammen med hinanden og får mulighed for at 
undres sammen.

Forfatterbesøg af nominerede forfattere 
Af andre store forfattere, som vi havde besøg 
af i 2020 kan vi nævne Kristian Bang Foss, som 
besøgte Biblioteket i efteråret, hvor han fortalte 
om sin roman Frank vender hjem, som både var 
nomineret til Læsernes Bogpris og DR Romanprisen 
sidste år. Også Thomas Korsgaard kiggede forbi 
og fortalte om sin seneste bog, novellesamlingen 
Tyverier, som ligeledes var nomineret til Læsernes 
Bogpris i 2020.

DET ÅBNE VÆRK
Sammen med fire andre biblioteker i Danmark 
deltog Biblioteket i projektet Det Åbne Værk. 
Projektet startede i efteråret 2019 , hvor alle vores 
lånere havde mulighed for at skrive kommentarer i 
romanen Hungerhjerte og på den måde være med 
til at åbne romanen op og skabe et nyt unikt værk. 
På grund af corona-nedlukningen blev projektets 
afslutning, der skulle have fundet sted i marts 
2020, udskudt. I efteråret kunne man på Hoved-
biblioteket endelig se en helt speciel udstilling af en 
”kæmpebog” + alle de 100 udgaver af Hungerhjer-
te, som har været med i projektet rundt omkring i 
landet, og som var fuld af noter og kommentarer 
fra lånerne. 
Projektet blev afrundet med et spændende besøg 
i selve biblioteksrummet på Hovedbiblioeket i 
september af bogens forfatter Karen Fastrup, der 
fortalte om sin roman og om hele formidlingspro-
jektet Det Åbne Værk, som trods udskyldelserne 
fik en god afslutning.



28

MEGA AKTIV SOMMER  
- SKRIVEWORKSHOP MED NANNA FOSS
Som en del af en del af MEGA Aktiv Sommer af-
viklede Biblioteket en skriveworkshop med forfat-
ter Nanna Foss. Workshoppen kørte fra mandag 
til fredag i uge 28 henvendt til de 12 til 17årige 
i kommunen. Seks skriveglade forfatterspirer 
deltog i workshoppen og havde en fantastisk uge 
hvor der blev snakket ”karakteropbygning”, ”world 
building” og lavet forskellige skriveøvelser. De unge 
fik dermed en lærerig og givende uge med andre 
unge i kommunen med samme interesse og et 
rigtig godt afsæt til at blive endnu bedre til at 
skrive. 
 
SAMARBEJDE OM BOGANBEFALINGER MED 
UGEAVISEN GULDBORGSUND
Under den første corona-nedlukning i foråret, tog 
vi kontakt til Ugeavisen Guldborgsund og indledte 
et samarbejde med avisen. Her skrev flere af 
vores bibliotekarer hver uge i en periode bogan-
meldelser af bøger, der kunne lånes på eReolen, 
som derefter blev bragt i Ugeavisen. Det var et 
rigtig givtigt samarbejde, da vi på den måde 
kunne komme ud med boganmeldelser til et fysisk 
medie, der oven i købet bliver delt gratis ud til alle 
husstande på Lolland-Falster. Det blev en blanding 
af boganbefalinger til både voksne, børn og unge 
med både fag- og skønlitteratur, som blev sat op i 
en fast spalte i Ugeavisen: E-reolen Guldborgsund 
Bibliotekerne anbefaler. Ved 2. nedlukning gentog 
vi succesen og fik på den måde markedsført mu-
ligheden for digitale lån. 
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BORGERSERVICE
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VÆRTSKAB

MÅNED 2019 2020

Januar 7942 11845

Februar 6887 9724

Marts 7209 9386

April 9260 7968

Maj 9882 8645

Juni 9745 13491

Juli 9298 12844

August 9806 13828

September 10353 14269

Oktober 10700 12070

November 6902 11718

December 7113 8666

I alt 105097 120626

TABEL: ANTAL HENVENDELSER PÅ LOKALITET

TABEL: ANTAL TELEFONOPKALD

NYKØBING NYSTED NR. ALSLEV SAKSKØBING STUBBEKØBING VÆGGERLØSE I ALT

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Januar 3235 3078 104 85 10 9 117 108 52 49  - 0 3518 3329

Februar 2922 2481 85 69 14 16 109 93 49 37  - 0 3179 2696

Marts 3041 951 107 49 12 4 74 27 39 15 4 2 3277 1048

April 2866 20 90 0 8 0 47 0 49 0 - 0 3060 20

Maj 5649 83 198 0 21 0 210 0 150 0 12 0 6240 83

Juni 3626 1171 80 30 19 0 88 25 49 12 - 2 3862 1240

Juli 3096 1396 61 21 9 0 29 49 16 13 1 0 3212 1479

August 2701 1405 71 54 14 0 87 47 41 20 4 1 2918 1527

September 2540 1372 77 27 3 0 63 57 41 17 - 0 2724 1473

Oktober 2702 1332 78 24 9 0 100 51 39 12 - 1 2928 1420

November 2435 974 70 37 8 0 81 43 40 28 - 0 2634 1082

December 1739 1031 68 37 4 2 70 43 29 21 4 0 1914 1134

Total 36552 15294 1089 433 131 31 1075 543 594 224 25 6 39466 16531

CALLCENTERET
Borgerservice oplevede i 2020 en betydelig stigning 
i antallet af telefonopkald. I 2019 var antallet af 
opkald 105.097. Det tal steg i 2020 til 120.626 opkald.

FRONTEN
Antallet af fysiske henvendelser er i 2020 faldet 
betydeligt. Det skyldes blandt andet, at mange 
henvendelser har kunne klares over telefonen. I 
2019 havde Borgerservice 39.466 fysiske hen-
vendelser fordelt på alle lokationer med 36.552 
henvendelser på Bibliotek & Borgerservice i 
Nykøbing. I 2020 var tallene henholdsvis 16.531 
i alt hvoraf de 15.294 henvendelser foregik i 
Nykøbing. 

Engelskkursus for Callcenter og frontpersonale
I Borgerservice har vi kørt et undervisningsforløb 
i engelsk i samarbejde med VUC Storstrøm for 
medarbejdere i frontekspeditionen og callcenter. 
Formålet var at styrke og gøre den enkelte med-
arbejder mere tryg i de engelske ekspeditioner 
både personlige og telefoniske henvendelser, 
som vi har dagligt i Borgerservice. 
Undervisningen tog udgangspunkt i den enkelte 
medarbejders kunnen og behov. VUC havde 
tilrettelagt undervisningen efter dagligdagen, ved 
forlods at få udleveret en liste med fagudtryk, 
spørgsmål, blanketter m.m. som bruges ved de 
forskellige ekspeditioner.

Medarbejdere og VUC har i fællesskab udarbejdet 
en ”Faglig miniparlør for frontpersonale” til fælles 
brug for alle i Borgerservice.
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VIELSER
Antallet af vielser er faldet med 4 i forhold til 
2019.

2018 2019 2020

Borgerlige vielser 

i egen kommune
181 132 133

Borgerlige vielser 

i anden kommune
9 17 17

Kirkelige vielser 108 97 92

Anden trosamfund med/

uden kirkelig bemyndigelse
0 1 2

Vielser i udlandet 15 2 0

Total 313 248 244

TABEL: ANTAL VIELSER

På Rådhuset 118

Udenfor Rådhuset 68

Storstrøm Fængsel 6

Total 192

I 2020 er der foretaget 192 borgerlige vielser i 
Guldborgsund Kommune. Det er vielser som er 
prøvet i egen kommune, anden kommune eller i 
Familieretshuset.

I 2020 valgte seks par at blive viet i Storstrøm 
Fængsel, det er et par færre end i 2019, hvor der 
var syv par der sagde ja til hinanden. I Storstrøm 
Fængsel var coronaen med til, at der ikke blev 
foretaget flere end seks vielser. Der blev lukket ned 
i Fængslet, så giftefogeden ikke kunne komme ind 
og der var også strenge krav i forhold til besøgende.

Tallene for vielser uden for Rådhuset er 
fordelt således: 

• 2018: 29 vielser
• 2019: 49 vielser  
• 2020: 74 vielser
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OFFENTLIG BISÆTTELSE/BEGRAVELSE
Offentlig Bisættelse/Begravelse er for folke- og 
førtidspensionister efter gamle regler og der gælder 
følgende regel:
Offentlig bisættelse/begravelser kommer på tale, 
når der ingen pårørende er til den afdøde, eller 
at der ikke findes andre nærtstående personer 
til en afdød, som kan eller ikke ønsker at forestå 
bisættelsen eller begravelsen. Så er det afdødes 
bopælskommune, der anmelder dødsfaldet til 
bedemanden.

Kommunen dækker i første omgang udgiften til 
bisættelsen eller begravelsen, men søger efter-
følgende Udbetaling Danmark om, at få begra-
velseshjælpen udbetalt til dækning af udgiften til 
bisættelsen/begravelsen.

Ved en offentlig bisættelse/begravelse er det 
kommunen, der bestemmer, hvordan handlingen 
skal foregå (såfremt at afdøde ikke har skrevet et 
testamente eller en sidste vilje).

Skifteretten forstår behandling af boet. Det praktiske 
i forbindelse med en offentlig bisættelse varetages 
af et begravelsesfirma/en bedemand som kommu-
nen har kontrakt med. I Guldborgsund Kommune 
har der været 42 sager i 2020. Til sammenligning 
var der 46 sager i 2019.

Endvidere har der været 17 henvendelser, om-
kring offentlig bisættelse/begravelser, hvor den 
afdøde ikke var ubemidlede. Begravelsesfirmaet 
som Guldborgsund Kommune har kontrakt med 
sætter en handling i værk og sender regning direkte 
til Skifteretten.

GODE OPLEVELSER TRODS CORONA
I 2020 har der været en større korrespondance 
mellem parrene og vielseskontoret idet vi har 
skulle forholde os til de restriktioner der kom 
fra Regeringen, bl.a. forsamlingsforbuddet. Der 
kunne ikke aftales, før i sidste øjeblik, hvor 
mange gæster der var tilladt til vielsen. Det blev 
løbende ændret i takt med nye udmeldinger fra 
Regeringen.

Vielserne blev foretaget med masser af håndsprit 
og uden håndtryk.

Da der igen blev åbnet op, efter første bølge af 
coronavirusset, blev vielserne på Rådhuset foretaget 
udenfor i et telt. Vielserne var lidt anderledes, 
men blev gennemført og parrene var glade. 

I foråret var der ikke mange vielser, men da vi 
åbnede op igen, valgte 20 par at blive viet i juni, 
anden sted i kommunen.

I efteråret var der en del vielser på Rådhuset, dog 
var oktober meget atypisk, da vi havde hele 26 
vielser.

Populære datoer
Vielserne i Guldborgsund Kommune blev som alt 
andet påvirket at coronavirusset. Lørdage med 
specielle datoer, hvilket der var mange af i 2020, 
var som altid populære:

• 4/4-20: Aflyst
• 6/6-20: 8 vielser
• 8/8-20: 5 vielser
• 10/10-20: 11 vielser
• 12/12-20: 6 vielser

Udenlandske vielser
I 2020 havde vi 28 prøvelser der kom fra Familie-
retshuset, som ønskede at blive viet i Guldborg-
sund Kommune. Nogle blev dog aflyst eller udsat, 
idet de ikke havde mulighed for at komme ind i 
Danmark grundet restriktioner.

Pandemien medvirkede også til at 22 planlagte 
vielser enten blev aflyst eller flyttet til et andet 
tidspunkt.
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HELBREDSTILLÆG

TABEL: HELBREDSTILLÆG

2019 2020

Ansøgninger om udvidet helbredstil-

læg til fodbehandling
285 167

Ansøgninger om udvidet helbredstil-

læg til tandprotese
674 558

Ansøgninger om udvidet hel-

bredstillæg til briller
99 122

Vi har stadig kun tandlæger og tandteknikere med 
i den digitale løsning. Det er planen at få optikere 
med i den digitale løsning i løbet af 2021. 

Prisaftalen der er indgået med Klinik for fodterapi 
v/Anne Korth Vejle i 2018 udløber med udgangen 
af 2021. Der skal indgås ny prisaftale.

Prisaftalen der er indgået med Tandprotetikeren 
udløber 31. juli 2021 og der ønskes at den for-
længes 1 år.

Prisaftalen der er indgået med Synoptik udløber 
31.december 2021 og denne ønskes også forlæn-
get 1 år.
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MYNDIGHED

FOLKEREGISTRET
Bøder for overtrædelse af CPR-loven
Ud ad de seks bødesager som Folkeregisteret 
sendte til politiet i 2019, er to sager stadig under 
behandling hos anklagemyndigheden. De fire andre 
bøder er afgjort; tre med dom uden fremmøde og 
en med dom ved retssag:
I september var en af vores medarbejdere ind-
kaldt som vidne i Retten i Nykøbing Falster i en 
straffesag om overtrædelse af CPR-loven. An-
klagede var en logivært, som i tre omgange har 
afgivet forskellige oplysninger på trods af både 
mundtlig og skriftlig vejledning. Anklagede blev 
kendt skyldig i overtrædelse af CPR-loven og blev 
idømt en bøde på 3.000 kr. Dommeren lagde ved 
domsafsigelsen vægt på, at borgeren var blevet 
vejledt tilstrækkeligt til, at dommeren vurderede 
lovovertrædelsen som forsætlig.

I 2020 har Folkeregisteret udstedt 17 bøder for 
overtrædelse af CPR-loven. 13 bøder var på 3.000 
kr. og fire var på 5.000 kr. Bøder på 5.000 kr. 
gives for gentange overtrædelser af CPR-loven. 
Ud af de 17 bødesager har en betalt bøden, to 
har indgået afdragsordninger, som dog ikke er 
blevet honoreret. Syv sager er blevet sendt til 
politiet, hvor én ved årets udgang er afgjort med 
dom uden fremmøde. Ti sager er stadigvæk under 
behandling i Folkeregisteret.

Folkeregisterets arbejde har betydning for 
andre fagområder
I 2020 har Folkeregisteret arbejdet med en sag 
om en udenlandsk borger, der har modtaget ydelser 
fra Guldborgsund Kommune siden 2000. Ved gen-
nemgang af borgerens sag i Jobcenteret er der 
opstået en formodning om, at borgeren ikke har 
haft hovedophold i Danmark i mange år.

Folkeregisteret blev præsenteret for sagen via 
Kontrolgruppen, som forinden, i forbindelse med 
deres sagsbehandling, havde indhentet borgerens 
kontoudtog. I Folkeregisteret har vi undersøgt 
borgerens ophold i Danmark ved hjælp af oplys-
ninger om sundhedsydelser (konsultationer hos 
egen læge, samt udlevering af receptmedicin på 
apoteket) fra Region Sjælland, kontakt til bolig-
selskab, gennemgang af kontoudtog og til sidst 
borgerens egen redegørelse for ophold i Danmark 
i de seneste 12 år. 
Da Folkeregisteret kunne konkludere, at borgeren

har haft hovedophold i udlandet de seneste 12 år, 
traf vi afgørelse om at registrere borgeren som 
udrejst i 2008. Jobcenteret kan nu, på baggrund 
af borgerens ændrede registrering i CPR, beregne 
et betragteligt tilbagebetalingskrav for ydelser ud-
betalt på forkert grundlag, ligesom Kontrolgruppen 
kan politianmelde borgeren for socialt bedrageri.

Lindholm fri af ghettoliste
I 2020 har Folkeregisteret været en den af den 
tværgående indsats for at få boligområdet Lindholm 
af Boligministeriets ghettoliste. Indsatsen har bl.a. 
været en strammere styring omkring boligadmini-
strationen og dette har i Folkeregisteret betydet, 
at alle flytninger i boligområdet er udtaget til ma-
nuel sagsbehandling og ligeledes har der været et 
tæt samarbejde med boligselskaberne for at sikre 
en korrekt bopælsregistrering i området. I forbin-
delse med den almindelige kontrol af korrekt regi-
strering i CPR-registeret har Folkeregisteret også 
haft fokus på kontrol med udrejser herunder også 
fra adresserne i Lindholmområdet. Folkeregisteret 
har endvidere, indgået i et samarbejde med andre 
dele af organisationen for at få boligområdet væk 
fra ghettolisten.

Udrejse
I 2019 fremsendte det daværende Indenrigs- og 
Økonomiministerium en skrivelse til alle landets 
borgmestre, hvor kommunernes pligt til at sikre 
en korrekt bopælsregistrering blev præciseret, 
herunder at borgere, der rejser ud af Danmark bli-
ver registreret som udrejst. Derfor har Folkeregistret 
i 2020 haft fokus på at registrere borgere der er 
udrejst af Danmark som udrejst. Det har medført, 
at der efter en gennemgang af sager, hvor vi har 
haft en formodning om at borgerne ikke længere 
er i Danmark er udrejst 232 borgere.

Der er også blevet ændret arbejdsgang når bor-
gerne indrejser til Guldborgsund Kommune. Her 
bliver den forventede længde af borgernes ophold 
noteret på deres sag, så vi kan følge op på om de 
fortsat har ophold i Danmark eller er udrejst igen. 

Ministeriet har i starten af 2021, præciseret over 
for kommunerne, hvordan vi må kontrollere om 
borgerne fortsat opholder sig i Danmark. Præci-
seringen betyder, at vi skal have ændret vores 
arbejdsgang i det vi ikke længere selv må tjekke 
om borgerne fortsat har indkomst i Danmark.
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Denne oplysning skal vi fremover have fra SKAT.

ICS - International Citizen Service
Pr. 1. september 2017 indgik Guldborgsund 
Kommune aftale med ICS International Citizen 
Service i København, om registrering af indrejser 
af borgere der ikke har dansk pas.
I 2020 var der syv af Guldborgsund Kommunes 
nye borgere der benyttede sig af muligheden for 
at anmelde deres indrejse hos ICS.

Coronaens indflydelse på indvandring til 
kommunen
Antallet af borgere, der er tilflyttet Guldborgsund 
Kommune fra udlandet i 2020 er faldet på grund 
af coronaepidemien. I foråret var det primært 
danskere, der valgte at flytte tilbage Danmark, 
mens antallet af indrejser af andre nationaliteter 
steg i løbet af sommeren. Sammenlignet med 
2019 er der i 2020 77 færre indrejser til  
Kommunen.  

SYGESIKRING 
Praktiserende læger
For andet år i træk har Guldborgsund Kommune 
været forskånet for praksisnedlæggelser.

Praktiserende læge Arta Masoumi valgte at sælge 
sin praksis til læge Dorthe Jensen og Sophieholmens 
Lægeklinik slog dørene op den 1. marts 2020. 
Oktober 2020 ansatte Dorthe Jensen læge Anne 
Louise Då i Sophieholmens Lægeklinik, og i decem-
ber 2020 annoncerede Det Nære Sundhedsvæsen 
at læge Anne Louise Då indgår i kompagniskabet 
Sophieholmens lægeklinik fra den 1. januar 2021.

Det lykkedes praktiserende læge Kate Esbjerg 
Jensen hos Lægerne på Havnen at få solgt sin 
praksisandel i kompagniskabet pr. den 1. oktober 
2020 til Janni Frimer Søderstrøm.

Den gode stime fortsætter og der har i hele året 
2020 været 2-3 læger der har haft åben for 
patienttilgang i Nykøbing F. Det har resulteret i, 
at Borgerservice endnu et år ikke har modtaget 
nogle klager fra borgere, der ikke har kunnet få 
den ønskede læge.

2018 2019 2020

Nordisk land 53 57 55

EU-land 168 194 169

Øvrige lande 184 166 116

Total 405 417 340

TABEL: TILFLYTTERE FRA UDLANDET

Uden fast bopæl
I samarbejde med Kontrolgruppen har man igen 
igangsat projektet, med det formål, at få borgere 
uden fast bopæl korrekt registreret. I forbindelse 
med, at borgeren vil registreres uden fast bopæl, 
afholdes der nu en samtale. Her udfylder borgeren 
en flytteanmeldelse og der stilles uddybende 
spørgsmål til registreringen. 
Samtidigt bliver borgeren orienteret om, at der 
skal afleveres ugesedler hver 14. dag og de 
borgere, der modtager sociale ydelser, skal hver 
14. dag møde til samtale med Kontrolgruppen, 
medbringende udfyldte ugesedler. 
På trods af hjemsendelse og udelukkelse af per-
sonlig fremmøde pga. Covid-19, har dette vist sig 
at have en god effekt.
 

Plejehjemslæger 
I 2018 blev der som noget nyt lavet aftaler om 
plejehjemslæger. I 2020 er der ikke blevet lavet 
nye aftaler, så der er fortsat seks plejecentre, der 
har en fast aftale med en praktiserende læge.
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KONTROLGRUPPEN
Mål og vision for Kontrolgruppen
Kontrolgruppen fokuserer på at mindske snyd 
med kommunens ydelser med særligt fokus på 
en præventiv indsats, for at mindske opstart af 
ydelser som ikke er berettiget. 

I 2021 vil gruppen arbejde målrettet med ind-
gående anmeldelser og overførte sager fra 2020 
samt fortsætte arbejdet med borgere registreret 
uden fast bopæl, ghettoindsatsen og rocker/ban-
deindsatsen.

Sager i Kontrolgruppen
Kontrolgruppen har i 2020 arbejdet med 377 
sager. 134 sager er afsluttet og der er overført 
243 sager til videre sagsbehandling i 2021. Det 
har givet en samlet besparelse på 7.442.732 kr. 
hvilket er en øget besparelse på 4.711.523 kr. i 
forhold til 2019.

Kontrolgruppen ser en særlig effekt i sager 
omkring bopælsforhold, hvor der i år 2020 er 
behandlet 41 sager. Disse sager har afledt en 
besparelse på 2.027.985 kr. 

Ved opstart af indsats var der i Guldborgsund 
Kommune registreret ca. 100 borgere uden fast 
bopæl. Deraf er der behandlet 45 sager i Kontrol-
gruppen da disse modtog ydelser. De resterende 
er behandlet i Folkeregistret.

 
BESPARELSE i 2020
Samlet besparelse  7.442.732 kr.
Heraf kommunal besparelse 5.307.144 kr.

 
FORMÅL:
At undersøge om borgere som er registrerede 
uden fast bopæl er korrekt registreret og samtidig 
undersøge, om de borgere der modtog offentlige 
ydelser, reelt opholder sig i Guldborgsund Kom-
mune.

YDELSESTYPE

Center for arbejdsmarked 73 6.102.393 kr.

Dagtilbud 31 1.337.339 kr.

Andet 30 3.000 kr.

Opnormering af Kontrolgruppen
Kontrolgruppen blev i 2020 opnormeret med 1,5 
årsværk med baggrund i øget sagsmængde, uud-
nyttede potientialer og kompleksitet i sagerne. 
Effekten af opnormeringen ses tydeligt i den øgede 
besparelse på kr. 4.711.523 i forhold til 2019.

Indsats uden fast bopæl
I forbindelse med opnormeringen, har Kontrolgruppen 
i samarbejde med Folkeregistret igangsat indsatsen.

Borgere er hver 14. dag mødt til samtale i Kon-
trolgruppen medbringende udfyldte ugesedler. 
Indsatsens succes afhænger af et tæt samarbejde 
mellem Jobcenter og Kontrolgruppen. 

Hvis borgere udebliver fra samtale i Kontrolgruppen, 
vurderes det fra Jobcentrets side om borgeren 
står til rådighed. Jobcentret vurderer om der skal 
ske sanktionering, aktivering eller om borgeren 
skal stoppes i ydelse. Dette har vist sig, at have 
en god effekt. 

Hjemsendelse og udelukkelse af personligt fremmøde 
på baggrund af corona vurderes at have nedsat 
effekten af indsatsen. Opstart af indsatsen måtte 
flyttes til det blev muligt at afholde samtaler med 
borgere. 

Indsatsen har i sin helhed vist sig at have en god 
effekt og forsætter derfor i 2021.

OPSTART AF INDSATS JUNI 2020

Antal behandlede sager 45

Afsluttet sager med fast adresse 26

Sager overført til 2021 19

Samlet besparelse 871.560 kr.

Kommunens fælles indsats mod ”hård ghetto”
Primo 2020 blev Kontrolgruppen spurgt, om grup-
pen kunne igangsætte tiltag til en fælles indsats 
på tværs af andre afdelinger i kommunen, for at 
undgå at Lindholm endte på den ”hårde ghetto” liste.
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Ud af ca. 1.600 beboere blev der fundet ca. 100 
atypiske bopælsforhold.

Efter individuel vurdering blev der oprettet 12 
kontrolsager fordelt på syv adresser, som blev 
belyst yderligere i samarbejde med Folkeregistret, 
for at sikre borgerne var korrekt bopælsplaceret.

I december 2020 offentliggjorde Transport- og 
Boligministeriet en ny liste over landets ghettoområ-
der. Lindholm var ikke længere på ghettolisten, så 
den fælles indsats må betragtes som en succes.
Indsatsen fortsætter i 2021. 

Rocker-/bandeindsatsen
Etableringen af indsatsen mellem Politi, SKAT og 
kommune blev i 2020 året hvor indsatsen viste 
sin effekt af den helhedsorienterede og rettidige 
indsats, både i forhold til en besparelse, men også 
i samarbejdet på tværs af centre i kommunen og 
ved nyetablerede samarbejder med andre offentlige 
myndigheder såsom Fogedretten. 

Styregruppen har i 2020 arbejdet på at udbrede 
kendskabet til arbejdet internt i kommunen, hvilket 
fortsætter i 2021.

PERSONLIGT TILLÆG
Er man pensionist eller førtidspensionist efter de 
gamle regler fra før 2003, og er man særligt
økonomisk vanskeligt stillet, kan man søge om 
personligt tillæg. Et personligt tillæg kan dække 
udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og 
nødvendige.

Det kan fx være udgifter til betaling af flytning, 
depositum til privat udlejning, ekstra El eller vand 
regning, som ikke dækkes af anden lovgivning.

Sagsbehandleren foretager en individuel konkret 
vurdering 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 tillæg.

I 2020 behandlede Borgerservice 103 sager om 
Personlig tillæg. 

BEBOERINDSKUDSLÅN
Borgerservice administrerer også lån eller garanti 
for lån til beboerindskud. Kommunen skal efter 
ansøgning, som hovedregel yde lån - såkaldte 
”pligtlån” - hvis en husstandsindkomst ligger under 
en bestemt grænse.

I Guldborgsund kommune er det besluttet, at 
der ligeledes ydes kautionslån, som er et lån, 
hvor kommunen yder en kaution. Lånet optages i 
borgers bank og tilbagebetalingen sker til banken 
og skal tilbagebetales over 36 måneder. Det, der 
afgør om det skal være pligtlån eller kautionslån 
er, hvornår boligen er ibrugtaget første gang (før 
1.april 1964 er det kautionslån). 

Som udgangspunkt kan der kun søges beboerind-
skudslån til almene boliger. Beboerindskud søges 
via selvbetjeningsløsningen på borger.dk.
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Sagsbehandlingen i KMD- boliglån systemet er blevet 
mere effektivt, da der kan udsendes flere breve 
digitalt i samme proces. Der er mulighed for at opbe-
vare dokumenter, udsende post digitalt samt mod-
tage digitale underskrifter på bl.a. lånedokumenterne.

OPKRÆVNINGEN

DET SKYLDER BORGERNE  (I 1000 KR.) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Gebyr 422.000 20.000 20.000

Ejendomsskat 1.562.000 869.000 836.000

Daginstitution 6.567.000 7.429.000 8.037.000

Boligsikring/ydelse 2.509.000 2.335.000 2.275.000

**Boliglån 6.986.000 7.315.000 7.639.000

Kontanthjælp mod tilbagebetaling 27.801.000 28.701.000 29.061.000

*Kommunale regningskrav 32.900.000 32.057.000 35.448.000

Restance i alt 78.747.000 78.726.000 83.316.000

Heraf statskrav -6.634.000 -6.447.960 -6.520.000

Kommunal restance 72.113.000 72.278.040 76.796.000

TABEL: RESTANCER PR. HOVEDKRAV FORDELT PÅ DEBITORGRUPPE

 * Stigning i kommunal krav heraf er de 2 millioner skyldes twist i én mellemkommunal sag.   
** Gældsstyrelsen har suspenderet kommunens krav til videre undersøgelse.  

Ejendomskat

2018 2019 2020

Antal udsendte underretninger 746 662 352

Betalte underretninger 237 312 82

Sager sendt til udlægning 509 350 270

Betalte udlæg 458 242 230

Uafsluttede sager hos advokat 18 94 35

Ejendomme solgt på tvangsaktion 33 14 5

Udlægsforretninger i alt 509 350 270

2018 2019 2020

Besøg på hjemmeside 2403 4518 3635

Forslag til afdrags-

ordning
43 651 53

Betaling med kreditkort 470 736 464

Betaling med MobilePay 126 336 457

Tilmeldt til PBS 175 192 258

MobilePay Abonnement - 35 124

Samlede indbetalinger i kr. 1184008 4697876 1975956

TABEL: UNDERRETNINGS- OG UDLÆGNINGSSAGER

TABEL: STATISTIK OVER MIT BETALINGSOVERBLIK 

I 2020 blev der i Borgerservice behandlet 321 
ansøgninger, hvoraf de 224 var fremsendt elek-
tronisk og 97 sager blev fremsendt i papir.

På grund af Covid-19 restriktioner blev forårets 
udlægsforretninger ikke gennemført. Det indebar, 
at der kun blev foretaget udlægsforretninger én 
gang i 2020. Statistikken for 2020 og de fore-
gående år kan derfor ikke sammenlignes. Dette 
skyldes, at begge rater ejendomsskat indgik i en 
betydelig del af udlægsforretningerne i 2020.

Mit Betalingsoverblik
For at give borgere nemmere adgang til at se og 
betale gæld til kommunen, har Opkrævningen i 
2018 implementeret Mit Betalingsoverblik. Bor-
gerne har nu taget den digitale løsning til sig og 
bruger den flittigt. Der har desværre været en fejl i 
visningen i statistikken, hvor visninger på virk.dk 
talte med. Denne fejl er nu rettet. Alligevel kan 
man se, at borgerne har taget godt imod Mit Be-
talingsoverblik ved at flere og flere er begyndt at 
anvende det.   
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Covid-19
Kommunen vedtog, at rykkerproceduren i marts 
til august 2020 blev stoppet for ikke at pålægge 
virksomheder yderligere omkostninger, som gebyrer 
og oversendelse til Gældsstyrelsen.
Covid-19 kan være en medvirkende årsag til stigning 
af restancen. 

Restanceopgørelse
I 2020 har Opkrævningen igen sendt restanceop-
gørelser ud til alle borgere for at tydeliggøre deres 
restance til Guldborgsund Kommune. 

Der er ikke sendt restanceopgørelser til foreninger 
og virksomheder på grund af takstreguleringer og 
systemfejl på de mellemkommunale krav. 

Kontanthjælpskrav
Opkrævningen har brugt en del ressourcer på 
webinarer og opsætning i forbindelse med det nye 
ydelsessystem KY, der implementeres i 2021. 

Suspenderede krav
Gældsstyrelsen har i forbindelse med overgangen 
fra EFI til det nye inddrivelsessystem PSRM ud-
sendt lister til alle landets kommuner med krav, 
som Gældsstyrelsen har suspenderet – suspensi-
on betyder, at der ikke sker modregning/inddrivelse 
af kravet. I den forbindelse har Guldborgsund 
modtaget en liste med ca. 18.000 positioner.

På grund af kommunernes frustrationer gik KL ind 
i sagen og har sammen med 10 udvalgte kommuner 
undersøgt problematikken, med henblik på mulig-
heden for at lave datagenopretning, hvorefter de 
er gået i dialog med Gældsstyrelsen. De suspen-
derede krav er medvirkende til, at restancerne 
stiger på de samlede kommunale restancer. 

Onboarding 
Onboarding til Gældsstyrelsens nye inddrivelses-
system PSRM har i 2020 krævet et stort res-
sourceforbrug af Opkrævningen i forbindelse med 
onboarding af parkeringsafgifter og kontanthjælps-
krav, samt klargøring til onboarding af KSD-syge-
dagpenge og miljøafgifter.

OPKRÆVNINGENS  
FOKUS OG MÅL I 2021
Udsendelse af restanceopgørelser samt 
telefonisk opfølgning
Mål: At få flere til at betale.

Optimering af arbejdsgange
Implementering af Aftaleadministration  
(Kontanthjælp)

Implementering af Udlægsadministration 
(Ejendomsskat)

Implementering af Valideringssystem 

Onboarding af krav til Gældsstyrelsen
Mål: Bibliotekssystem, Daginstitution, Diverse 
1 regningskrav. 

Suspenderede krav
Samarbejde med Gældsstyrelsen omkring 
afklaring af suspenderede krav igangsættes. 
Opkrævningen forventer et omfattende stykke 
arbejde i 2021 og fremadrettet. Første fokus-
område er Boliglån.
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ADMINISTRATION & SERVICE
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IT
Vision for 2021
2021 bliver året, hvor Biblioteket skal gennemgå 
al biblioteksudstyr, med henblik på indkøb/udskiftning 
af selvbetjeningsautomater og sorteringsanlæg. 

Vi har tilmeldt os debitorintegrationen og forventer 
at komme i mål i slutningen af året.

Året 2020 
Visionen for 2020 for IT-teamet var at komme i 
mål med opgaven om integration til debitorsystemet. 
Integrationen er først i gang med at blive testet 
på Københavns Biblioteker. På Biblioteket håber vi 
at kunne drage fordel af  
Københavns gode erfaringer med integrationen. 

Det vil fremadrettet blive muligt at overdrage 
ansvaret for opkrævning af mellemværender 
til kommunernes opkrævningsafdeling. De vil 
ligeledes kunne varetage opgaven med en even-
tuel overdragelse af ubetalte erstatningskrav og 
restancer til SKAT.

Hjemmearbejdspladser
I den aktuelle situation med hjemmearbejde som 
følge af Covid-19, er det prioriteret at sikre, at 
alle medarbejdere har mulighed for at have en 
hjemmearbejdsdag, når der er behov for det. Der 
er derfor stillet bærbare computere til rådighed 
for alle, og personalet vil via Softphone også have 
mulighed for at tage telefonvagter.

Med indkøb at nye printere/kopimaskiner i år, vil 
Biblioteket prioritere at installere firmaet Princh’s 
nye betalingsløsning til betaling af print og kopi, 
hvilket giver muligheden for at printe fra mobil, 
tablet eller bærbar pc.

Vores kontrakt med Tagvision (leverandør af bib-
lioteksudstyr) udløber den 30. juni 2021. Da vores 
nuværende udstyr er slidt og en del trænger til 
opgradering til Windows 10, har vi ud over Tagvision 
indhentet tilbud hos to andre leverandører.

ADMINISTRATIONEN
I 2020 blev der oprettet et HR-team i Bibliotek & 
Borgerservice. Teamet består af to medarbejdere 
på tværs af Administration & Service, der arbejder 
med alt inden for de forskellige hovedgrupper under 
HR. Fx nyansættelser, velkomstmapper dertil, barsel, 
praktikanter, fleksjobbere, fravær, jubilæum m.m.

ADMINISTRATION & IT

Teamet har især arbejdet med implementering af 
den nye ferielov som trådte i kraft den 1. septem-
ber 2020.

Formålet med teamet er at få samlet alt HR i et 
team, som kan være behjælpelig for ledelsen og 
kollegaerne med råd og vejledning inden for de 
forskellige HR områder.
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PR, PLANLÆGNING & PROJEKTER

I sommeren 2020 blev de tre teams Fællesskabet, 
Kommunikation & PR samt Projekt & Proces slået 
sammen til et team; Team PR, Planlægning og 
Projekter. Det for at få et bedre samarbejde på 
tværs af de tre teams. I dette års beretning er 
inddelingen dog fortsat Fællesskabet, Kommuni-
kation & PR samt Projekt & Proces, da sammen-
lægningen blev gennemført midt på året under 
pandemien.  

FÆLLESSKABET
Vision og strategi 2021
Vi vil fortsat styrke fælles projekter mellem Bib-
liotek & Borgerservice samt deltage i kommende 
større events rundt om i kommunen, så vi med-
virker til at Bibliotek & Borgerservices bliver en 
naturlig del af kommunens fælles eventindsatser.

Temadag for familier med anden etnisk 
baggrund
Bibliotek & Borgerservice afholdt den 25. januar 
2020 en stor temadag for familier med anden 
etnisk baggrund. Som samarbejdspartnere havde 
vi indbudt Lindholm Indefra og Sprog- og Integra-
tionscentret, som hjalp os med sparring og hjælp 
til at få budskabet ud til målgruppen. 

Vi indbød forskellige aktører i kommunen til at 
deltage i temadagen med en stand. I alt fik vi 10 
stande fordelt i biblioteksrummet: 

• Sprog- og Integrationscentret og GAVN-venner
• Guldborgsund Musikskole
• Kultur- og Fritidsafdelingen i Guldborgsund 

Kommune
• Museum Lolland Falster
• Guldborgsund Ungeråd (GUR)
• Mødrehjælpen
• Broen Guldborgsund
• Teaterforeningen Guldborgsund
• Bibliotek & Borgerservice
• Frivillige fra Lektiecafeen på Hovedbiblioteket 

Herudover havde vi arrangeret forskellige aktiviteter 
i løbet af dagen: 
Guldkoret v/ Musikskolen, officiel velkomsttale 
med Martin Lohse, boksetræning, e-sport, foredrag 
om Biblioteks & Borgerservices forskellige tilbud, 
musiker fra Eritrea, Nintendo Switch-gaming, 
kreativt værksted for børn og unge, ansigtsmaling, 
højtlæsning for børn, kage og kaffe samt åbent 
FabLab.

Formålet med dagen var at gøre familier med anden 
etnisk baggrund opmærksomme på Bibliotek & 
Borgerservice som et hus med mange muligheder 
og tiltrække familier, som ikke normalt benytter 
sig af vores tilbud. Dagen igennem var vores hus 
fyldt med mange glade gæster. Omkring 300 
deltagere lagde vejen forbi. Der var en masser af 
aktivitet alle steder og mange gode snakke ved de 
forskellige stande. 

Større fælles events 
Bibliotek & Borgerservice skulle have deltaget i 
Kulturnatten i Nykøbing F, Frugtfestivallen i Saks-
købing, Havens Dag i Stubbekøbing og Festival 
Kun For Forrykte, men det satte Covid-19 en 
stopper for, idet alt blev aflyst. 
Bibliotek & Borgerservice havde i år en mere central 
rolle i planlægningen af hele Kulturnatten og sad 
med i styregruppen, hvor der blev lagt en del 
timers arbejde. Et arbejde, vi tænker, vi kan høste 
frugter af til planlægningen af den kommende 
Kulturnat i 2021. 

Tre af de arrangementer, som Biblioteket ville 
have spillet ind med på Kulturnatten samt et ar-
rangement, der var støttet af Kulturpuljen, fik 
vi mulighed for i stedet at afholde på Biblioteket 
med færre deltagere, så vi kunne overholde Co-
vid-19 restriktionerne. Det var derfor til stor glæde, 
at alle fire arrangementer blev fuld booket, og 
vi på den måde fortsat kunne hylde kulturen og 
favne, at kulturen stadig kunne nå ud til borgerne 
i kommunen. De fire arrangementer talte koncert 
med trioen Halfdanskerne med sange fortolket på 
baggrund af digte af bl.a. Halfdan Rasmussen og 
Benny Andersen, Forfatteraften med fire forfattere
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fra Forfatterforeningen StORDStrømmen, et show 
med Klovnen Tapé, der underholdt de mindre børn 
samt den støttede koncert fra Kulturpuljen med 
bluesbandet Rosewood.

Flagdagen for Danmarks udsendte veteraner 
Igen i år var Bibliotek & Borgerservice vært ved 
den årlige Flagdag 5. september for Danske Veteraner. 
Som noget nyt havde kommunens veterankoordi-
nator i år booket udstillingen Gennem Ild og Vand 
v/ Udsendt af Danmark til at stå på Biblioteket i 
ugerne op til flagdagen. I den forbindelse afholdt 
vi også en foredragsaften, hvor fire lokale veteraner 
var inviteret ind til at fortælle deres personlige 
historie modereret af en fra Udsendt af Danmark. 
Aftenen blev afholdt i midten af udstillingen og 
var en rigtig god, intim og meget nærværende 
aften som i øvrigt var fuldt booket.

Efter veteranernes officielle opmarch i Biblioteks-
haven og borgmesterens tale til flagdagen, var 
vi værter ved den traditionelle receptionsbuffet, 
som pga. Covid-19 blev afholdt under lidt andre 
omstændigheder. Vi havde dækket op flere steder 
rundt i hele voksenbiblioteket og buffeten var 
portionsanrettet og pakket i bakker til hver enkelt. 
Vi gentog den succesfulde oplevelse fra sidste år 
med at invitere harmonikaspiller Lars Grand til at 
underholde, mens veteranerne hyggede sig sammen, 
hvilket giver en utrolig hyggelig og uformel stem-
ning. Veteranerne var meget taknemmelige for 
højtideligheden og vores gode samarbejde.

Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni
Grundlovsceremonien er en højtidlig ceremoni, 
der markerer, at ansøger bliver dansk statsborger 
og det er en betingelse for at få dansk statsbor-
gerskab, at ansøger medvirker i en ceremoni i sin 
bopælskommune. Det er et lovkrav, at der mindst 
to gange årligt skal være mulighed for at ansøger 
kan tilmelde sig en grundlovsceremoni.
Det nye statsborgerskab er først gældende, når 
ceremonierklæringen og ministeriet har godkendt 
ansøgning om deltagelse i ceremonien.

Ifølge loven skal ansøger og repræsentanten for 
kommunalbestyrelsen udveksle et håndtryk for 
at højtideligholde og helt konkret markere det 
øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver 
danske statsborger. Det sker efter at ansøger har 
underskrevet blanketten under overværelse af en 
repræsentant for kommunalbestyrelsen.

På grund af Covid-19 var håndtrykket midlertidige 
suspenderet i 2020.

Selve tildelingen af statsborgerskab og den for-
udgående ansøgningsproces varetages af Udlæn-
dinge- og Integrationsministeriet.

Guldborgsund Kommune har i 2020 afholdt to 
grundlovsceremonier, med deltagelse af i alt 13 
nye danske statsborgere.
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desuden forsider på begge lokale ugeaviser og en 
del lokal omtale. 

KOMMUNIKATION OG PR
Vision og Strategi for 2020
Visionen for Kommunikation & PR er at skabe 
endnu mere synlighed omkring Bibliotek & Bor-
gerservices mangfoldige tilbud og via de forskellige 
kanaler og kommunikationsformer ramme nye 
målgrupper samt at nurse de eksisterende mål-
grupper.

Strategien for 2021 at målrette vores markedsføring 
endnu mere, så vi bliver endnu skarpere på at 
ramme nye målgrupper med relevante tilbud. 

I 2020 målrettede vi blandt andet markedsføring til 
flere af vores arrangementer med direkte henven-
delser. Fx i forbindelse med foredraget om pandemier 
og corona af Lone Simonsen, hvor vi kontaktede 
sundhedspersonalet på Nykøbing F Sygehus, og 
ligeledes til foredraget af Anders Morgenthaler om 
at leve en mere klimavenlig tilværelse henvendt til 
unge, hvor vi blandt andet kontaktede Katedral-
skolen, CELF, SOSU og Absalon. 

Vi vil i 2021 fortsætte indsatsen og tænke forskelige, 
relevante målgrupper ind i vores markedsføring. 

Omtale og taletid
2020 har været et år med masser af markedsføring 
af alt fra arrangementer og nye, spændende ini-
tiativer til informationer om gældende retningslinjer 
og lanceringen af en spritny programfolder. 
I 2020 er det blevet til ikke mindre end 146 
afsendte pressemeddelelser til lokale og 
regionale medier samt en artikel til fagbladet 
Perspektiv. Pressemeddelelserne har kastet rigtig 
meget omtale af sig. Nærmest uge efter uge er 
Biblioteket omtalt i Ugeavisen Guldborgsund samt 
Folketidende, og Søndagsavisen er blevet så glade 
for Biblioteket, at de dedikerede spalteplads efter 
spalteplads til Biblioteket med overskrifter a la 
”Det kan du opleve på biblioteket”. Derudover har 
Bibliotekets personale medvirket i P4 Sjælland om-
kring vores faglitterære læseklub og om FabLabs 
Reparationscafé.

Artiklen ”Hvordan driver man bibliotek under en 
pandemi?” som blev trykt i bibliotekarernes fag-
blad, Perspektiv, omhandler FabLab under corona 
og kan sagtens søges frem på nettet, da den også 
findes i en onlineudgave. Artiklen fortæller FabLabs 
muligheder i en ned lukningstid samt nyheden om 
certificeringen af FabLab. Sidstnævnte nyhed trak

Nyt arrangementsprogram – programflyeren
Biblioteket har gennem mange år udgivet et ar-
rangementsprogram spækket med alle Bibliotekets 
arrangementer fordelt på alle seks biblioteker. 
Programmet, der normalt er på 50-60 sider i A5 
format udkommer to gange om året; et for-
årsprogram, der dækker arrangementer fra januar 
til juli og et efterårsprogram med arrangementer 
fra august til og med december. Derudover er 
programmet opdelt i to dele med aktiviteter for 
voksne og unge i den ene ende og arrangementer 
for børn i den anden. 

Efter mange år med det store program, blev det i 
2020 besluttet at foretage en gennemgribende
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ændring af programmet, da tiden er moden til at 
komme væk fra de mange sider papir, som ar-
rangementsprogrammet, som vi kender det, er, 
og i stedet tænke mere bæredygtigt. Tovholderne 
i Bibliotekets fire arenaer samt PR teamet blev 
derfor bedt om at gentænke folderen. Efter grundig 
research og mange overvejelser faldt valget på 
en to-siders flyer trykt på miljøvenligt papir med 
plads til et udvalg af Bibliotekets arrangementer 
opdelt efter årstid. Dvs. at flyeren i stedet udkom-
mer fire gange årligt og er inddelt i forår, sommer, 
efterår og vinter. 

I vinteren 2020 udkom første udgave af den nye 
flyer, som i stedet er tænkt som en appetitvækker, 
der gerne skulle lede folk over på Bibliotekets 
hjemmeside for at finde flere informationer – 
både om det arrangement, der har fanget deres 
opmærksomhed på flyeren, men også for at få det 
store, forkromede overblik over, hvad de ellers kan 
opleve på Biblioteket. Flyeren er derfor udstyret 
med en såkaldt QR kode, som sender brugeren 
direkte ind på oversigten over arrangementer på 
guldbib.dk, hvis man scanner den med kameraet 
på sin smartphone. Her vil oversigten over ar-
rangementer løbende blive opdateret efterhånden 
som flere arrangementer – også for de kommende 
sæsoner – kommer i hus og brugerne kan derfor 
løbende holde sig opdateret omkring, hvad der 
ellers er af spændende, fremtidige arrangementer 
på Biblioteket. 

I sommeren 2020 udgav vi desuden en ekstra 
flyer med sommeraktiviteter for børn, som blev 
uddelt på alle vores biblioteker. Det for at give 
børnefamilierne en overskuelig oversigt over som-
meraktiviteterne for børn.
 
Bibliotekets sociale medier
I løb af året har Bibliotekets sociale kanaler sam-
men med hjemmesiden og app’en Biblioteket 
grundet nedlukningerne af flere omgange været 
Bibliotekets eneste indgang til Biblioteket. Allerede 
efter nedlukningen i marts oprustede vi derfor 
kommunikationen på Facebook, da mediet funge-
rede som primær kanal med mulighed for interak-
tion med brugerne. 
I flere måneder kørte vi en programfast flade to tll 
fire gange dagligt med blandt andet brugbar info, 
oplysning om corona, læring og inspiration. 
Foruden hjemmesiden var det på Facebook og 
Instagram, at vi delte – og stadig deler – gældende 
retningslinjer og informationer i forhold til Covid-19. 
Det var også her, vi kom med masser af inspiration 
til alternative læringskanaler, som undervisning 
til børn via bl.a. zoologiske haver og anderledes 
kulturoplevelser som online forfatterinterviews, 
højtlæsninger, webinars, live koncerter og teater-
forestillinger for børn samt masser af anbefalinger 
af tilgængelig litteratur på e-bøger og lydbøger, 
litterære podcasts og anbefalinger af film i alle 
afskygninger på Filmstriben.
Til de studerende kom vi med tips til gode kilder 
og kanaler og gjorde dem opmærksomme på, at 
de trods nedlukningen fortsatte kunne booke en 
bibliotekar og få vejledning den vej eller henviste 
dem til Biblioteksvagten. Vi delte også vejled-
ningsvideoer, så brugerne kunne blive mere digitale 
selvhjulpne.   

Kollegaer i spil
Derudover bød vi på opslag med selvproducerede 
gør-det-selv-videoer og personlige beretninger i 
forbindelse med mærkedage. Fx markerede vi den 
internationale mindedag for Tjernobyl med en kol-
legas besøg på stedet i 2019. Opslaget var spækket 
med historiske oplysninger, personlige billeder og 
et link til litteratur om emnet. Opslaget gav 283 
interaktioner. Generelt sætter vi Bibliotekets 
personale meget i spil og krydrer med viden og 
materialer, så det bliver mere vedkommende og 
samtidig fagligt. 
I juni kørte vi blandt andet opslagsserien ”Har du 
fået en ny hobby under corona?”, hvor vi postede



46

flere kollegaer i gang med deres nye hobby, litteratur 
til mere viden om emnet og et call-to-action; har 
du også fået en ny hobby.  
Vi har også opslag, som er mere ”behind the 
scenes”. Fx postede vi i marts en collage under 
overskriften ”vi er her stadig”, mens vi arbejdede 
hjemme, hvor et udvalg af personalet hver især 
sad derhjemme foran pc’en – nogle med familie-
medlemmer ved siden af. Billedet brugte vi også 
på pylonerne som en reminder om, at selvom 
Biblioteket var lukket ned, var vi her endnu.  

Samarbejde og samskabelse
Ligesom med andre initiativer samarbejder vi 
også på tværs af organisationen på vores digitale 
platform. I sommeren 2020 hjalp vi fx Kultur & 
Fritid med at markedsføre ”Sommer i Nykøbing 
Falster”. Et initiativ, som bestod af en række drive 
in arrangementer på Sukkerfabrikken, hvor vi selv 
bød ind med en børnekoncert, som desværre – 
ligesom et par af de andre arrangementer – endte 
med at blive aflyst pga. kraftig regn. Markedsfø-
ringsmæssigt tog Kultur & Fritid kontakt til online-
teamet og bad os byde ind med indhold til Vores 
Guldborgsunds Facebook. Det resulterede i tre 
forskellige videoer optaget på Sukkerfabrikken. 
Videoerne blev derefter delt på både Bibliotekets 
og Vores Guldborgsunds Facebookside. 

I december gik vi sammen med hele Center for 
Borger & Branding om en fælles julekalender 
samt et juleshow, hvor hver aktør under centeret 
leveret eget PR indhold i form af videoer. Hver 
dag i december indtil jul åbnedes en låge på Vores 
Guldborgsunds Facebookside med input fra de 
forskellige aktører tilknyttet Center for Borger & 
Branding, hvorefter alle involverede aktører delte 
opslagene på egen Facebookside som en samlet 
markedsføringsindsats af centerets mange tilbud 
til borgerne. Som et andet eksempel på samarbejde 
eller måske nærmere samskabelse kørte vi i april 
2020 kampagnen ”Guldborgsund læser sammen – 
hver for sig” på Facebook og Instagram. Kampag-
nen gik i sin enkelthed ud på, at selvom vi ikke 
kan mødes og være fælles om litteraturen, kan vi 
være det digitalt. Vi tog derfor kontakt til aktører 
på tværs af hele kommunen – både kommunalt 
men også i den private sektor – og bad om et bil-
lede med den bog i hånden, som vedkommende 
læste på daværende tidspunkt. Det blev til 36 bil-
leder sat op i collager delt på både vores egen og 
kommunens Facebook med en opfordring til at

deltage ved at poste eget billede med en bog. 
Selvom første opslag i opslagsserien fik en super 
fin modtagelsen med en reach på over 8400
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og 662 interaktioner, modtog vi kun otte billeder 
fra vores følgere. Opslaget havde med andre ord 
ikke helt den effekt, vi havde håbet på.

interaktion, så flot ud og det var fedt at samskabe 
med en masse aktører på tværs af hele Guldborg-
sund. 

Derudover havde vi stor succes med opslaget ”Må 
vi se din bogreol?”, hvor vores kollegaer tog bil-
leder af deres bogreoler derhjemme. Opslaget fik 
over 400 klik. Af andre online succeser kan næv-
nes Bibliotekets tilbagevendende julekalender med 
”gæt en bogtitel”, Fastelavnskavalkaden ”Kan du 
gætte hvem jeg er” med fortolkninger af ordsprog 
og hyldesten til Dronning Margrethe i anledningen 
af hendes 80 års fødselsdag, hvor vi klippede en 
video sammen med kollegaer, der sang fødsels-
dagssang for dronningen – videoen hittede især 
på vores YouTubekanal med 722 visninger. 
Også en hilsen fra læsehunden Dusty og i særde-
leshed opslag omkring BøgerToGo og genåbning 
af bibliotekerne var blandt nogle af de mest populære 
opslag i årets løb.  

PROJEKT & PROCES
Fundraising
I 2020 og 2021 har vi sat og sætter vi ekstra 
fokus på fundraising.

I Bibliotek & Borgerservice vil vi gerne åbne mulig-
heden for at tænke stort, nyt og anderledes. Med 
et øget fokus på fundraising vil det betyde, at vi 
kan søsætte projekter og aktiviteter, der måske 
ellers ikke var mulige. Derudover vil samarbejdet 
med fonde og puljer – og eventuelt med medan-
søgere – give stor værdi i sig selv og være med til 
at sikre en større bredde i tilbuddene til kommu-
nens borgere. 
Vi tror på, at eksterne midler og partnerskaber 
kommer til at spille en endnu større rolle for kom-
munerne i fremtiden og derfor vil vi professionalisere 
vores tilgang til fundraising.
I 2021 vil vi have en medarbejder på uddannelse 
indenfor området, for at sikre, at vi har den nød-
vendige viden til rådighed. 

Det er dog vigtig læring, 
som vi tager med os i 
vores videre arbejde 
med de sociale medier; 
det kan måske være for 
grænseoverskridende for 
vores følgere at poste 
billeder af dem selv. Til 
gengæld gav det stor
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