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Projekt Synergi mellem Bibliotek og Borgerservice tog udgangspunkt i, at langt de 
fleste biblioteker har relationer til borgerservice – alt fra løst samarbejde til egentlig 
sammenlægning. Der er et fællesskab mellem de to områder. Begge servicerer  
borgere og har en tæt, personlig kontakt til dem. Begge arbejder blandt andet også 
med empowerment af borgerne. Mange steder er man under samme tag.  
Men erfaringerne hos os selv viste, at dette fællesskab ikke udnyttes særlig meget 
til at skabe synergier mellem de to områder. Hypotesen var, at det kunne være til-
fældet mange andre steder, og at det burde være muligt at udnytte den personlige 
kontaktflade bedre.  
 
Det førte til et projekt, hvor der dels er sket en afdækning af best practice rundt  
omkring i landet, dels en antropologisk undersøgelse i forhold til borgerne, og dels 
et inspirationskatalog, hvor tre forskellige tiltag er afprøvet.  
 
Vi vil her gerne sige en stor tak til alle de biblioteker, der har bidraget til afdæknin-
gen af best practice. Der sker mange ting rundt omkring på landets biblioteker,  
men afdækningen viser også, at potentialet ikke er udtømt. 
 
Ligeledes vil vi gerne rette en tak til Actant for samarbejdet. Actant har bidraget 
dels med en antropologisk undersøgelse af borgerne i forhold til, hvordan man kan 
gøre opmærksom på bibliotekstilbud. Desuden har firmaet bidraget til de konkrete 
tests, der er blevet foretaget i de tre biblioteker.  
 
Dernæst vil vi gerne rette en stor og varm tak til de medarbejdere, der har deltaget i 
projektet og herunder især projektlederne fra de tre biblioteker. De har været med 
gennem hele processen og derfor også i høj grad skabt det inspirationskatalog, 
som forhåbentlig kan bruges rundt omkring – både som direkte anvendelse af ide-
erne og som inspiration til at afprøve andre tiltag.   
 
Endelig vil vi gerne sig tak til Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebib-
lioteker og pædagogiske læringscentre for at have givet støtte til dette projekt.  
 

December 2017 

FORORD 

Anders Clausen 
Ringsted 
Bibliotek og Borgerservice 

Karen Delfs 
Næstved 
Bibliotek og Borgerservice 

Mogens Vestergaard 
Roskilde 
Bibliotek og Borgerservice 



I flere og flere af landets kommuner arbejder biblioteker og borgerservice tæt sam-
men. Det betyder blandt andet, at flere og flere biblioteksmedarbejdere i dag vare-
tager traditionelle borgerserviceopgaver med fokus på at vejlede og gøre borgerne 
digitalt selvhjulpne.  
 
Undersøgelsen har haft det formål, at andre kommuner - både sammenlagte - og 
ikke sammenlagte biblioteker og borgerservice funktioner, skal kunne anvende de  
indhentede data til brug for den videre udvikling på området.  
 
Forventningen er, at borgerne vil få endnu bedre service efter projektets gennem-
førelse. Det ligger i synergibegrebet. Men dertil kommer, at vi er blevet opmærk-
somme på, at kommunikation på rette tid og sted i forhold til borgerne, samt  
kompetenceudvikling og målgruppebevidsthed på medarbejderfronten er afgøren-
de vigtigt, hvis vi skal lykkes med projekter der involverer de to meget forskellige 
opgavetyper og personalegrupper i fælles projekter. 

Indledning 
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Synergi er, når bibliotek og borgerservice er bedre sammen 

Illustration: Colourbox 

Metode 

 
Produktkataloget er udformet på baggrund af en kvantitativ analyse via spørge-
skemaer, der blev udsendt til alle landets biblioteker.  
En del af spørgsmålene var multiple choice-spørgsmåI. De danner grundlag for de 
grafiske illustrationer, som giver muligheder for sammenligninger inden for en  
række områder.  
I spørgeskemaerne var der også en del tekstfelter. Ud fra disse felter er der fore-
taget en analyse, der har resulteret i produktkatalogets temaer med tilhørende 
konklusioner. Input i tekstfelterne gengives i sin helhed til slut i materialet.  
Tre konkrete eksempler er udvalgt fra materialet til illustration af udviklingen i  
samarbejdet henover årene. 
Svarprocenten er 78 %. Der blev sendt 97 skemaer ud, og der kom svar fra 76.  



Ud fra besvarelserne har vi valgt at tage afsæt i Billund Bibliotekerne og Borger-
service, Skanderborg Kommunes Biblioteker og Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. 
De tre kommuner er udvalgt på baggrund af forskellige sammenlægningsgrader. 
Besvarelserne viser, at landets biblioteker og borgerservice har hver deres historie 
og baggrund.  
Ingen er ens – men alle er fælles om opgaveløsningen ”Vi er til for borgerne”.  
 
Billund, Skanderborg og Vallensbæk har alle tre forskellige måder, hvorpå synergi 
kommer til udtryk på bibliotek og borgerserviceområdet. I Billund er der synergi 
gennem det tværfaglige samarbejde mellem bibliotek og borgerservice.  
I Skanderborg er der synergi gennem den fælles opgaveløsning, men ikke lokale-
fællesskaber. Vallensbæk har synergi ved både at have fælles hus, ledelse og  
opgaver.  

 

”Efter en lidt turbulent start, så kan vi konstatere at sammenlægningen  
er en succes. Det fremgår også af brugerundersøgelser, interviews og  
feltstudier, som vi løbende laver. På de interne linjer er det en succes,  
at primærfagligheden får lov til at trives i de fagfaglige teams og  
tværfagligheden udfoldes og styrkes gennem strategiske og ad-hoc  
indsatser, som udføres af tværfaglige grupper.” 
          Billund 

 
 

”Vores model for borgerservice adskiller sig fra jeres standardforslag.  
Vi har fælles ledelse, men ikke lokalefællesskab. Bibliotekerne udfører  
en del af de opgaver, der ligger i borgerservice. Disse udføres af alle  
biblioteksansatte, og der er ikke nogen borgerservicemedarbejdere  
på bibliotekerne.” 
          Skanderborg  

 
 

”Samme ekspeditionsøer - en indgang for borgerne.” 
          Vallensbæk 

Introduktion til tre rejser   
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Billund 
Sammenlagt i 2009 
 
Fælles hus, ledelse og opgaver 
 
Borgerservice har kortere åbningstid end biblioteket,  
men indenfor bibliotekets åbningstid 

Billunds kerneopgave er ”bedst mulig service til borgerne” 
Billund Bibliotekerne og Borgerservice er både biblioteker  
og borgerservice samlet under et tag. På bibliotekerne kan  
du låne bøger, film, blade osv. Du kan deltage i  diverse  
arrangementer og foredrag.  
Hos borgerservice kan du få hjælp til pas, kørekort og  
meget mere. 

Billund Bibliotekerne og Borgerservice har fælles  
projekter, som inkluderer foredrag, digitale  
arrangementer og strategiske indsatsgrupper. 

Organisationen er teamopdelt efter primær faglighed:  
Bibliotek, administration, borgerservice. De siger følgende;  
”Det virker godt. Det tværfaglige finder sted i strategiske  
indsatsgrupper: Indretning, formidling, serviceudvikling,  
digitale tilbud, Making og ad-hoc indsatser, som f.eks.  
valginitiativer.” 

Sammenlægningen har været en succes for Billund. På de  
interne linjer, er det en succes, at primærfagligheden får  
lov at trives i de fagfaglige teams og tværfagligheden  
udfoldes og styrkes gennem strategiske og ad-hoc  
indsatser, som udføres af tværfaglige grupper. 

Billund har efter 5 år med nuværende indretning 
valgt at nytænke indretningen i forhold til borgernes 
brug af f.eks. Øget mulighed for medbetjening. 
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Skanderborg 
Sammenlagt i 2008 
 
Fælles ledelse og opgaver, men ikke fælles hus 
 
Borgerservice har samme åbningstider som biblioteket  
med alle borgerserviceydelser tilgængelige 

Skanderborg har fælles ledelse, men ikke lokalefælles- 
skaber. Bibliotekerne udfører en del af de opgaver, der  
ligger i Borgerservice. Opgaverne udfører af alle biblioteks- 
ansatte, og der er ikke nogen borgerservicemedarbejdere  
på bibliotekerne. 

Skanderborg Kommunes Biblioteker samarbejder med  
Borgerservice om at tilbyde borgerne kommunal service,  
viden, inspiration og læring. 

Biblioteksmedarbejderne arbejder ud fra en beskrivelse af  
de borgerserviceopgaver, som bibliotekerne skal kunne.  
Listen ajourføres løbende i forhold til opgaveløsningen. 

Bibliotekerne og Borgerservice arbejder med fælles  
projekter gennem undervisning, digital samt  
arrangementer. 

Bibliotekerne yder ikke sagsbehandling eller træffer 
afgørelser på borgerserviceområdet. De tre store  
opgavegrupper for bibliotekerne er pas, kørekort og  
hjælp til selvbetjening. 
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Sammenlagt i 2011 
 
Fælles hus, ledelse og opgaver  
 
Borgerservice har samme åbningstider som biblioteket  
med alle borgerserviceydelser tilgængelig.  

Bibliotek og Borgerservice ligger placeret under et fælles  
Kultur - & borgerhus. Bygningen fungerer som center for  
borger – og biblioteksservice.  

Biblioteket og borgerservice arbejder med fælles  
projekter gennem foredrag, undervisning, digital og  
arrangementer.  

Vallensbæk siger følgende ”Sidemandsoplæring og  
daglige driftsmøder virker rigtig godt. Vi afholder  
løbende infokurser indtil alle er med”.   

Vallensbæk Kultur - & Borgerhus er mødestedet, der  
udvikler sig dynamisk i samspil mellem Vallensbæk  
kommune, private aktører og frivillige kræfter.  

Vallensbæk 
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Billund Bibliotekerne og Borgerservice er fuldt fusioneret. Adgangen til borger-
serviceydelser tilrettelægges og tilpasses løbende i forhold til efterspørgsel og  
ressourcer. Billund Bibliotekerne og Borgerservice har både biblioteker og borger-
service samlet under et tag, men faglighederne er adskilt.  
 
I Vallensbæk Kultur - & Borgerhus har man valgt at samle de direkte borgerrettede 
opgaver i ét fælles hus. Huset har åbent, når borgerne har fri, også med betjening. 
Borgerne kan benytte huset uden for betjeningstiden med sundhedskortet.  
 
Skanderborg Kommunes Biblioteker samarbejder med borgerservice om at tilbyde 
borgerne kommunal service, viden, inspiration og læring.  Deres model skiller sig 
ud fra standardoversigten, da de har fælles ledelse og opgaver – men ikke lokale-
fællesskaber. Borgerservice indgår på bibliotekerne som en udvidelse af den infor-
mation, vejledning og oplysning, som bibliotekerne stiller til rådighed for borgerne.    

Opsamling på rejserne 

Billund      
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Skanderborg      

Vallensbæk      

Hjælp til selvbetjening 

Udbetaling Danmark 

SKAT 

Vielser 

Flytninger 

Indrejser 

Nem ID 

Kørekort 

Pas 

Bibliotekshenvendelser 
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Hvordan er opgaverne fordelt mellem  
henholdsvis borgerserviceassistenter,  
bibliotekarer/kulturformidlere og biblioteks-
assistenter de steder, hvor bibliotek og borger-
service er sammenlagt. 
 

Borgerserviceassistent 

Bibliotekar/kulturformidler 

Biblioteksassistent 
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Hvordan vedligeholdes  
kompetencerne 



Vores samfund er i forandring. Der er færre hænder til at løfte de mange opgaver i 
den offentlige sektor, samtidig med at forventningerne til vores serviceniveau og 
faglighed er stærkt stigende fra borgernes og virksomhedernes side. Udviklingen 
stiller store krav til den service, der ydes i den offentlige sektor, og vi har en særlig 
rolle i forhold til at hjælpe alle borgere til at imødekomme de nye udfordringer og 
muligheder, der er i den forbindelse.  
Vidensdeling er en udfordring i et  
komplekst samfund, der er i konstant 
forandring. Det kan være svært at se, 
hvor man skal starte, eller hvor man 
skal begynde at dele mere viden på 
tværs af bibliotek og borgerservice.  
Intern viden handler om at udnytte de 
ressourcer, der allerede eksisterer, 
bedst muligt.  
 
 
 
 

 
 
”Grundtanke om sammenhæng mellem bibliotek og borgerservice  
virker - og har skabt nye, gode opgaver for personalegrupper som  
ellers kunne opleve at opgaver forsvandt til Udbetaling Danmark eller  
i kraft af nedgang i antallet af lånere. Kræver løbende vedligeholdelse  
af færdigheder og gode samtale om serviceniveauer” 
          Faxe 

 
Det handler om at bringe medarbejdernes bedste talenter i spil, for at kunne løse 
opgaven på den mest hensigtsmæssige måde sammen med borgeren.  Vidensde-
ling på tværs skaber en værdi for både medarbejderne og borgerne – samtidig 
med at man har fokus på ”at spille hinanden gode". Det kan føre til udvikling og 
smartere måder at gøre tingene på.  
 
 

 ”Der er tegn på, at medarbejderne på tværs får et bedre forhold til  
hinanden, når de kommer til at arbejde tættere sammen”.   
          Egedal 

Forandringer kan åbne nye døre   

9 



Vi kan og skal ikke løse de samme opgaver, men et fælles samarbejde omkring 
borgeren kan være en måde at samarbejde på tværs af organisationen. Der er mu-
ligheder og potentialer i et samarbejde mellem bibliotek og borgerservice. Organi-
sationen kan styrkes, tilbuddene kan udbygges og en større forståelse for hinan-
dens arbejdsopgaver kan opstå – alt sammen til gavn for borgerne.  
Biblioteker og borgerservicerammerne er på mange områder blevet til god digital 
service, som borgerne selv kan betjene sig af, hvilket naturligt har medført ændre-
de forventninger fra borgerne. Dette har ændret fokus i den offentlige forvaltning 
og kravene til medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe den gode service 
og gode kommunikation. Det stiller også fremover krav om at indrette den digitale 
service brugervenligt og let tilgængeligt – alt sammen for at understøtte borgerne i 
brugen af de digitale selvbetjeningsløsninger.  
 

”Vi samarbejder med Borgerservice i det omfang det giver mening  
og der er snitflader i opgaverne. I Vejle Kommune har Kulturområdet  
ikke hængt sammen med Borgerservice.” 
          Vejle 

 
 

”Vi forsøger at give den bedste (borger) service og handler  
ud fra konduite og ’god borgerskik.’” 
          Brøndby 
 
 
”Dragør Bibliotekerne og Borgercentre har fælles digital dåb for alle  
9. klasserne i kommunen. Det foregår i skolen, hvor vi kommer ud  
med et oplæg om at være digital borger, brugen af NemID og om at  
sikre sin identitet på nettet. Pt arbejder vi på et nyt koncept som hedder 
”hurra dag”. Det er en festdag for alle borgere som fylder 67 år.  
Målet er at præsentere de digitale borgerrettede muligheder og  
tilbud fra kommunen. Desuden overvejer vi hvordan vi, bibliotek og  
borgercenter, kan skabe et tilbud til børnefamilierne, hvor  
borgercentret og bibliotekets digitale ydelser og tilbud præsenteres. ” 
          Dragør 

Vi skal samarbejde, der hvor det giver mening – for borgerens skyld 

Måden, vi taler om tværgående samarbejde på 
deler nogle gange vandene på en arbejdsplads 
frem for at samle medarbejderne om opgaverne. 
Sammenhængskraft og nye samarbejdsformer – 
hvor kan vi udrette noget i fællesskab. Vi skal 
være opmærksomme på, hvor et samarbejde kan 
være frugtbart og hensigtsmæssigt.  
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Illustration: Colourbox 



Den offentlige sektor bygger på værdier som åbenhed, demokrati og retssikker-
hed, habilitet og loyalitet. Samtidig forventes den offentlige sektor at udføre  
opgaverne smidigt og effektivt og at levere ydelser af høj kvalitet.  
God forvaltningsskik stiller krav til myndigheders og ansattes adfærd over for  
borgerne i forbindelse med konkret sagsbehandling. Myndigheder og ansatte  
udviser generelt god forvaltningsskik, når vi optræder; 
 

• Høfligt og hensynsfuldt over for borgerne 
• På en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning 
 

Vi er som medarbejdere forpligtet til at give borgerne en bred og helhedsorienteret 
vejledning, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Uanset hvilken udfor-
dring en borger måtte komme med, skal vi kunne levere et svar eller hjælpe borge-
ren videre til den rette digitale løsning – eller den rette fagperson. Der vil fremad-
rettet være et endnu større samarbejde både internt og eksternt for at sikre den 
rette viden, de optimale snitflader og de mest hensigtsmæssige arbejdsgange.   

God forvaltningsskik og helhedsorientering  
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Biblioteker og borgerservice spiller en 
særlig rolle i forhold til at gøre overgan-
gen til digital kommunikation så lempe-
lig som mulig for alle borgere. Det er en 
fælles indsats, som griber ned i den 
grundlæggende kerneopgave for såvel 
borgerservice som bibliotekerne.  
 
Både bibliotekerne og borgerservice er 
for alle og har en særlig opgave i at 

støtte op omkring borgernes behov og ønsker. Gennem vejledning, lige og fri ad-
gang til kultur, viden og læring inviteres alle borgere indenfor og inkluderes i sam-
fundslivet og fællesskabet.  
 

”I denne store omvæltning og udviklingsproces – Há fokus på  
ligeværdighed, kultur, drift, tryghed og tydelighed – og træf de  
nødvendige beslutninger for at understøtte og fastholde målene  
på fokusområderne.” 
          Ringsted 

Tættere sammen – bedre service 
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Det er vigtigt, at ledelsen har fokus på 
at værdsætte den faglige stolthed og 
værdiopfattelse hos de forskellige  
medarbejdergrupper. Der er forskellige 
opfattelser af service og af hvilke  
parametre, man skal måle det efter. Der 
bør derfor være et mål om, at vi får en  
fælles opfattelse af, hvor ”overliggeren 
ligger”. Hvor langt skal den enkelte 
medarbejder gå i løsningen af opgaven.   

 
Biblioteksmedarbejderne rådgiver i alt det, der er digitalt – de er gode til at  
formidle. Borgerservicemedarbejderne er gode til at formidle myndighedsopgaver 
– hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt. Vi skal lære at bruge hinanden til det, vi er 
bedst til. Både biblioteket og borgerservice guider og vejleder i de digitale  
selv-betjeningsløsninger – så her er med andre ord synergi gennem den fælles 
opgaveløsning.  
 
 

”I indretningen signalerer vi mere åbenhed end i borgerservice.  
Borgerne er glade. Vi kan forhåbentlig bibringe en anden positiv  
kultur til opgaven, hvilket vores nye kolleger fra borgerservice allerede  
har observeret. Det er meget nyt – men det tegner godt.  
Den udvidede åbningstid er allerede blevet godt modtaget af borgerne.” 
          Fredericia 

 
 
”Ny indretning, ombygning og nyindretning for anden gang, hvor  
det ser ud til at imødekomme behovene, både for det indbydende  
biblioteks rum og de nødvendige diskretionsbehov.” 
          Lolland 

 
 

”En grundlæggende præmis er et fælles udgangspunkt omkring  
kultur og værdier. Det er vigtigt at sikre, at kompetencer bruges -  
ellers forfalder de.” 
          Roskilde 

Kultursammenstød – borgerservice som myndighed og  

bibliotekerne som kulturinstitution 
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Når processer bliver mere og mere komplekse, udfordrer det relationen mellem 
medarbejderne. Medarbejderne er afhængige af hinandens samarbejde, viden og 
ressourcer for at løse opgaverne. Gensidig respekt, tillid og inddragelse i beslut-
ninger er med til at skabe en fælles forståelse af arbejdsopgaverne. Vi skal se  
vores forskelligheder som en ressource, som vi bruger til vores fælles bedste.  
At arbejde ud fra at alle bidrager med en positiv hensigt, og at alle bidrag er lige 
vigtige – dette skaber et godt udgangspunkt.  

 

 

”Sidemandsoplæring virker, fordi der er en konkret ekspedition -  
man glemmer ikke det, man har lært på et kursus. Vi har en telefonisk  
livlinje, som man kan ringe til, hvis man (som biblioteksmedarbejder)  
er i tvivl om noget i ekspeditionen.” 
          Næstved 

 
”På de interne linjer er det en succes, at primærfagligheden får  
lov til at trives i de faglige teams, og at tværfagligheden udfoldes  
og styrkes gennem strategisk og ad – hoc indsatser, som udføres  
af tværfaglige grupper.” 
          Billund 

Relationer mellem medarbejderne – respekt og forståelse for 

hinandens forskelligheder 

14 

Illustration: Colourbox 



Det er et faktum, at ingen kommuner er ens. Indbyggertal, befolkningssammensæt-
ning og politiske tiltag er forskellige fra kommune til kommune. Det er en realitet, at 
vores borgere er forskellige – og derfor kan der være et behov for differentiering i 
forhold til graden af service. Derudover kan vi konkludere, at landets kommuner på 
ingen måde er sammenlignelige – hverken når vi kigger på sammenlagte eller ikke 
sammenlagte områder.  
 
Dog kan man på mange måder lære rigtigt meget af hinanden – hvem ligner os 
mest. Hvor har vi noget til fælles med andre kommuner, som vi kan gøre brug af i 
forhold til den fremtidige udvikling på området. Endvidere kan der være stor forskel 
på, hvad de forskellige kommuner ser som en borgerserviceopgave. Rammerne 
omkring biblioteks – og borgerserviceområdet skal samtidig være i højsædet, når vi 
snakker om håndtering af personfølsomme oplysninger.  
 
Vi kan konkludere, at vores verden er under konstant forandring. Både hvad angår 
de daglige opgaver og i høj grad også i forhold til kompetenceudvikling. Vi som  
organisation skal se denne udvikling, som en mulighed frem for en begrænsning. 
Tydeligheden og gennemsigtigheden er en vigtig del i forhold til at opnå den  
drivkraft, som medfører den gode service overfor borgerne.  
 
Hvis vi skal opnå synergi mellem de to områder i forbindelse med en sammenlæg-
ning, er det her vigtigt at tænke organisationen som en helhed – og herunder  
løbende kommunikation og evaluering.  
Ud fra jeres erfaringer kan vi konkludere, at tilpasninger og løbende ændringer er et 
vilkår i forbindelse med organisationsændringer. Tilpasningerne kommer ikke fra 
starten, idet vi bliver klogere af erfaringerne. Tilpasningerne kommer senere, fordi 
der skal ske en modning, før vi er klar til dem.  
 
Synergien mellem bibliotek og borgerservice skal også findes gennem en fælles 
kerneopgave mellem de to områder. Kerneopgaven danner rammerne omkring  
”et fælles sprog”, som understøtter den værdi, vi skaber overfor borgerne.  
Synergi er ikke nødvendigvis lig med en sammenlægning, men er snarere set i et 
helikopterperspektiv, hvor det giver mening at arbejde sammen på tværs.  
Undersøgelsen viser at i flere kommuner, hvor bibliotek og borgerservice ikke er 
sammenlagte, kommer synergi til udtryk gennem fælles projekter. Vi skal ikke nød-
vendigvis lave de samme opgaver, men i stedet stille skarpt på organisationens ta-
lenter. Hvad er vi hver især gode til? - og hvordan kan vi løse opgaverne i fælles-
skab. Motivationen og opgaveløsning kan på den måde højnes – og på sigt skabe 
værdi for hele organisationen.  
  

Konklusion – medarbejderne driver udviklingen –  

borgerne fortæller, hvad der virker 
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Kerneopgaven er ikke det samme som vores arbejdsopgave. Men det betyder ikke, 
at medarbejderne skal se bort fra deres faglige ekspertise. Ved at lytte til og forstå 
borgernes perspektiv kan medarbejderne i hverdagens situationer finde det rette 
koblingspunkt mellem ”det fagligt rigtige” og borgernes forventninger. Vi skal tænke 
på, hvad vi skal lykkes med sammen. Man kan spørge sig selv, hvad borgeren ville 
mangle, hvis vi forsvandt i morgen? Ville de overhovedet opdage det? Udfordrin-
gen er at svare på, hvorfor vi laver det, vi laver – og hvilken værdi vi skaber.  
Det handler om at kende kerneopgaven. Kerneopgaven handler om den værdi, vi 
skaber sammen med borgerne. Kerneydelsen er den værdi, vi skaber for dem.  
Det er vigtigt, at vi har et fælles sprog i hele den kommunale organisation, og at der 
er en fælles forståelse af, at alle ansatte har et ansvar i at hjælpe borgeren kompe-
tent videre til rette instans. Uanset om man er gartner, parkeringsvagt eller social-
rådgiver, skal man så vidt muligt kunne henvise borgeren til rette instans.  

Fremtiden 

Hvordan kommer den nye EU databeskyttelsesforordning til 

at påvirke biblioteker og borgerservice? Hvilke nye pligter bli-

ver biblioteker og borgerservice pålagt? 

Fremtidens borgere 

Fremtidens borgere vil have medbestemmelse og indflydelse, de vil inddrages, og 
de vil være med til at påvirke deres egen brugeroplevelse, når de er i kontakt med 
det offentlige. Det altafgørende for fremtidens offentlige organisationer er, at vi til-
passer vores organisation de ”nye digitale” samt de ”ikke digitale” borgere, så vi 
kan imødekomme deres krav om god og effektiv service. Omvendt er vi som kom-
munalt ansatte meget afhængige af, at de regler der vedtages i folketinget stemmer 
overens med borgernes virkelighed.   

Den nye databeskyttelsesforordning erstatter den nuværende persondatalov. For-
ordningen indeholder nye regler for behandling af personfølsomme oplysninger. 
Det betyder endvidere at kommuner og virksomheder, der beskæftiger sig med 
persondata, skal efterleve de nye og skærpede krav.  
De overordnede ændringer i den nye databeskyttelsesforordning peger på et større 
dokumentationskrav, at individer vil få udvidede rettigheder, og at de nationale  
datatilsyn vil få bedre og skærpede håndhævelsesmuligheder. Der er et stort arbej-
de i at få dokumentationen på plads i kommunerne. Det vil ændre nogle procedurer 
i kommunerne, idet det handler om processer på tværs i kommunen. Vi får hermed 
et større ansvar og dokumentationskrav. Der skal laves en analyse af datastrømme, 
herunder hvordan data flyder mellem systemer. Desuden skal der laves en vurde-
ring af om den enkelte kommune på nuværende tidspunkt lever op til kravene – og 
hvor man med fordel kan sætte ind.’ 
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Danmark er et lille land, men alligevel er der  
store forskelle på økonomiske og sociale for-
hold, alt efter hvor i landet man bor. Danmarks-
kortet afslører en lang række uligheder, når man 
kigger på uddannelse, alder og køn, hvilket alt 
sammen har indflydelse på kommunernes mulig-
heder for at skabe vækst og udvikling.  
Hvilke kommuners biblioteker og borgerservice-
funktioner er sammenlagte – og hvilke er ikke 
sammenlagte. Når vi skal lære af hinanden, kan 
det være interessant at se på, hvem der ligner 
”os selv” mest. Det er altid nemmere at forholde 
sig til noget, der kan relateres til egen daglig-
dag.  
 
Måske er der kommuner, der står over for en organisationsændring indenfor den 
nærmeste fremtid. Og netop her, kan materialet bidrage til at komme godt i gang - 
og godt i mål.  
 
Hvor fungerer det – og hvor fungerer det ikke. Eksempelvis kan vi ud fra materialet 
se, at sidemandsoplæring mellem faggrupperne fungerer godt – hvis den vel at 
mærke bliver vedligeholdt undervejs i forløbet.  
Desuden kan materialet bruges til at se på, hvordan de forskellige biblioteker og 
borgerservicefunktioner er sammenlagte. Årstallet for sammenlægningen kan også 
klarlægge nogle ting. Det fortæller noget om, hvor langt de er nået fra sammenlæg-
ningsåret og frem til nu. Har nogle kommuner ramt ”plet” fra starten – eller er der 
sket ændringer undervejs. Nogle kommuner har arbejdet længe med samarbejdet 
på tværs, mens andre kommuner først lige er begyndt.   
 
Det indhentede materiale kan være brugbart i forhold til graden af sammenlægning.  
Hvem har både fælles hus, ledelse og opgaver. Hvem har kun fælles hus og ledel-
se, men kun delvist fælles opgaver. Endelig er der kommuner, der både har fælles 
hus, ledelse og opgaver. Der er mange modeller – og ingen er rigtige eller forkerte. 
Vi kan lære, at bruge hinanden til det vi er gode til.  
 
Antallet af selvbetjente biblioteker boomer. Borgerne kommer mere på biblioteket 
og låner flere bøger med de øgede åbningstider. Materialet fortæller lidt om, hvor-
dan nogle kommuner har åbent på både biblioteks – og borgerservice området. 
Nogle kommuner har samme åbningstider som biblioteket med alle borgerservice-
ydelser tilgængelige. Andre har kortere åbningstider for borgerservice end for bibli-
oteket. Der er altså mange modeller for, hvad der skaber værdi i hver enkelt organi-
sation.  

Hvad kan inspirationsmaterialet bruges til? 
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Der er ingen rigtige eller forkerte modeller eller rammer for arbejdet. Det afhænger 
af lokale forhold og af kommunens størrelse og befolkningssammensætning. Hvis 
vi kigger på landets kommuner viser det sig blandt andet, at nogle har et samarbej-
de på tværs gennem opgaveløsningen – fælles projekter. Andre steder udføres 
borgerserviceopgaver af borgerservicemedarbejdere på bibliotekerne. En tredje 
model viser, at nogle kommuner har valgt at lægge borgerserviceopgaver på biblio-
teket, som udføres af biblioteksmedarbejdere.  

Overskriften ”hvem udfører hvilke opgaver” fortæller os noget om, hvor forskelligt vi 
vælger at bruge faggrupperne. Nogle steder udfører bibliotekarer borgerserviceop-
gaver. Bibliotekerne og borgerservice er under rivende udvikling og forandring, 
hvilket betyder at billedet kan se helt anderledes ud om bare et halvt år. Men på 
trods af det, håber vi at projekt synergi kan medvirke til inspiration på området.    
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Ikke sammenlagte Sammenlagte 

Indbyggere 

Ikke sammenlagt 

Allerød 
Assens 
Ballerup 
Bornholm 
Brøndby 
Dragør 
Esbjerg 
Fredensborg 
Fredericia 
Frederiksberg 
Frederikssund 
Faaborg-Midtfyn 
Gentofte 
Halsnæs 
Helsingør 
Herlev 
Hillerød 
Hjørring 
Holbæk Bibliotekerne 
Hvidovre 
Høje-Taastrup 
Hørsholm 
Ikast-Brande Biblioteker 
Ishøj 
Jammerbugt 
Kerteminde 
Kolding 
Køge 
Langeland 
Mariager Fjord 
Morsø 
Norddjurs Bibliotek 
Odder Bibliotek 
Odense 
Randers 
Rebild 
Ringkøbing - Skjern Bibliotek 
Rudersdal 
Samsø 
Skive Bibliotek 
Solrød 
Sorø 
Stevns 
Svendborg 
Syddjurs 
Sønderborg 
Tårnby 
Varde 
Vejle 
Ærø 
Aabenraa 
Aalborg 

Biblioteker, som ikke  
deltager i undersøgelsen 

Brønderslev 
Frederikshavn 
Furesø 
Gladsaxe 
Glostrup 
Greve 
Gribskov 
Hedensted 
Herning 
Holstebro 
Lejre 
Lemvig 
Lyngby-Taarbæk 
Middelfart 
Nyborg 
Rødovre 
Silkeborg 
Thisted 
Vejen 
Vesthimmerland 
 

Antal indbyggere 4. kvartal 2017 Ikke sammenlagte og ikke deltagende 



Bibliotekets hus, hvor 
borgerservice bor med 
egne opgaver og egen 
ledelse 

Tønder 

Fælles hus, ledelse, men 
ingen fælles  opgaver 

Kalundborg 

Fælles hus og ledelse, 
delvis fælles opgaver 

Egedal 
Guldborgsund 
Næstved 
Ringsted 
Roskilde 
Struer 

Fælles hus, ledelse og 
opgaver 

Albertslund 
Billund 
Favrskov 
Faxe 
Haderslev 
København 
Lolland 
Nordfyns 
Slagelse 
Odsherred 
Vallensbæk 
Vordingborg 
Aarhus 

Horsens: Fælles ledelse og opgaver, men ikke 
fælles hus 
 
Skanderborg: Fælles ledelse og opgaver, men 
ikke fælles hus. Bibliotekerne udfører en del af 
de opgaver, der ligger i borgerservice. 

Andet 

Hvordan er bibliotek / borgerservice  
sammenlagt 

Sammenlagte bibliotek/borgerservice 
med sammenlægningsår 

Før 2007 
 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 
 

2010 
 
 

2011 
 
 

2012 
 
 
 
 

2013 
 
 

2014 
 

2015 
 
 
 

2016 
 
 
 

2017 

Haderslev 
Aarhus 
 
 
 
Skanderborg 
 
Struer 
Billund 
 
Faxe 
Favrskov 
 
København 
Vallensbæk 
 
Viborg 
Tønder 
Næstved 
Nordfyn 
 
Ringsted 
Albertslund 
 
Roskilde 
 
Egedal 
Guldborgsund 
Odsherred 
 
Lolland 
Slagelse 
Horsens 
 
Kalundborg 
Vordingborg 
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33% svarer at bibliotek og borgerservice  
er sammenlagt i deres kommune. 



Borgerservice har kortere åbningstid 
end biblioteket, men indenfor  
bibliotekets åbningstid. 

Borgerservice har samme åbnings-
tider som biblioteket med alle  
borgerserviceydelser tilgængelige. 

Borgerservice har samme åbnings-
tider som biblioteket med tilpassede 
borgerserviceydelser på forskellige 
tidspunkter. 

Albertslund: Hele bibliotekets åbningstid -dog ikke 
weekend 

Egedal: Borgerservice har samme åbningstid som resten 
af rådhuset, bibliotekets personale varetager opgaver 
decentralt i bibliotekets åbningstid 

Slagelse 
Vordingborg 

Favrskov 
Faxe 
København 
Nordfyn 
Odsherred 
Skanderborg 
Vallensbæk 

Billund 
Guldborgsund 
Haderslev 
Horsens 
Lolland 
Ringsted 
Roskilde 
Struer 

Aarhus: På lokalbibliotekerne er der samme åbningstider, 
men med tilpassede ydelser. På Dokk1 har borgerservice 
kortere åbningstider indenfor bibliotekets åbningstid. 

Næstved Borgerservice har kortere åbningstid 
end biblioteket, men mulighed for 
tidsbestilling i hele bibliotekets  
åbningstid 

Andet 

Åbningstider 
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Hjælp til selvbetjening 

Udbetaling Danmark 

SKAT 

Vielser 
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Hvilke faggruppe løser hvilke opgaver? 
Borgerserviceassistent 

Bibliotekar/kulturformidler 

Biblioteksassistent 
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Lolland      

Lolland      

Lolland      
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Billund      

Billund      

Billund      

Nordfyn      

Nordfyn      

Nordfyn      

Egedal      

Egedal      

Egedal      

Næstved      

Næstved      

Næstved      

Favrskov      

Favrskov      

Favrskov      

Odsherred      

Odsherred      

Odsherred      

Faxe      

Faxe      

Faxe      

Ringsted      

Ringsted      

Ringsted      

Guldborgsund      

Guldborgsund      

Guldborgsund      

Roskilde      

Roskilde      

Roskilde      

Haderslev      

Haderslev      

Haderslev      

Skanderborg      

Skanderborg      

Skanderborg      

Horsens      

Horsens      

Horsens      

Slagelse      

Slagelse      

Slagelse      

København      

København      

København      

Struer      

Struer      

Struer      

Borgerserviceassistent 

Bibliotekar/kulturformidler 

Biblioteksassistent 

Fortsætter på næste side  � 

Hvordan foregår oplæring mellem faggrupperne? 



Vallensbæk      

Vallensbæk      

Vallensbæk      
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Vordingborg      

Vordingborg      

Vordingborg      

Aarhus      

Aarhus      

Aarhus      

Borgerserviceassistent 

Bibliotekar/kulturformidler 

Biblioteksassistent 

Hvordan foregår oplæring mellem faggrupperne? - fortsat fra forrige side 
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Favrskov      

Faxe      

Guldborgsund      

Haderslev      

Horsens      

København      

Lolland      

Nordfyn      

Næstved      

Odsherred      

Ringsted      

Roskilde      

Skanderborg      

Slagelse      

Struer      

Vallensbæk      

Vordingborg      

Aarhus      

Andet 
 

Guldborgsund: webinar, konferencer 

 

København: e-learning 

 
Lolland: kontinuert videndeling 

Hvordan vedligeholdes kompetencerne? 
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Egedal: Medbetjening, undervisning, pas, brevstemmer 

København: At støtte borgeren der hvor borgeren er i brugen af digitale selvbetje-

ningsløsninger, samtidig med, at der hjælp til dem, der ikke kan selv 

Vallensbæk: alt bibliotek og borgerservice 

Billund: Bedst mulig service til borgerne 

Faxe: Biblioteker & Borgerservice skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel  

aktivitet samt være borgernes generelle indgang til kommunen 

Guldborgsund: Ikke en anden end kommunens - men den er vi jo fælles om. Vi skal  

styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med  
borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber 

Lolland: politisk vedtagen vision for området 

Næstved: Borgernes Hus - et frirum der støtter viden, kultur og aktivt medborgerskab 

Odsherred: empowerment 

Ringsted: Vi skal give borgerne opklaring, afklaring og udsyn. Vores initiativer skal 

styrke vores borgere i deres liv og i deres mulighed for at være en oplyst og deltagende 
demokratisk borger 

Roskilde: Roskilde Biblioteker og Borgerservice er alle borgeres frirum med fokus på  

viden og relationer mellem mennesker. Vi sorterer og formidler aktivt for at inspirere 
borgerne til at berige deres liv i rum for viden, litteratur og oplevelser 

Aarhus: Der er en formuleret politik, som dækker begge områder 

Struer: at være borgernes hus 

Horsens: Vi varetager sagsbehandling og myndighedsopgaver, vi inspirerer og skaber 

læring igennem formidling af materialer og kulturelle aktiviteter, vi vejleder i forhold til 
borgernes behov, muligheder og ønsker 

Nordfyns: bl.a. digital velfærd - en kerneopgave ud af en større matrixfigur 

Har I formuleret en fælles kerneopgave mellem bibliotek og borgerservice? 
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68% af de sammenlagte bibliotek og borgerservice har formuleret  
en fælles kerneopgave. 
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Andet 

Strategisk indsatsgrupper 

Borgerbus som betjener borgere i yderområder + deltager i events 

 

 

Fælles redskaber, Øget selvbetjening og Sikkerhed på nettet 

Valg 

demokrati, medborgerskab og valg 

 

 

Nudging i betjenings- og biblioteksrummet. Fælles Information. 

Samarbejde omkring forskellige temadage (Sundhedsdagen) 

 

 

 

 

Digital ABC, planlægning af bibliotek i Gellerup 

 

Fælles projekter mellem bibliotek og borgersevice 

73% af de sammenlagte bibliotek og borgerservice 
har fælles, borgerrettede projekter. 



Erfaringer fra de ikke sammenlagte 
Til udarbejdelse af kataloget vil vi gerne have lov til at dele jeres historie. Beskriv eventuelle sam-
arbejder med borgerservice eller lignende, og jeres tanker omkring en mulig sammenlægning af 
bibliotek og borgerservice 

Bornholm: Vi har på Bornholm et lokalefællesskab mellem bibliotek og borgerservice 3 steder.  

En egentlig sammenlægning har aldrig været realitetsbehandlet, primært på grund af organisatoriske 
blokeringer da biblioteker og borgerservice er placeret i forskellige forvaltningsenheder. 

Brøndby: Vi arbejder i 2 store og meget forskellige forvaltninger.  

Vi har et fint samarbejde med borgerservice, der ligger på rådhuset, om borgerservice-light opgaver som 
vi kalder det. Vi yder hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger, på henholdsvis borgerservice.dk og på 
kommunens egen hjemmeside.  
Derudover  er vi brevstemmested, vi bestiller/fornyer pas, giver Digital-post frigivelser, vi benytter selvbe-
tjening.nu i en vis udstrækning og løser alle daglige borgerspørgsmål, i det omfang at det ikke bliver 
sagsbehandling. Det har taget tid, at nå frem til en entydig og klar opgaveløsning, inden for dette områ-
de, da der ofte forekommer gråzoner.  
Vi forsøger at give den bedste (borger)service og handler ud fra konduite og "god borgerskik".  
Vi har et Team Bibliotek & Borgerservice, hvor vi er i stadig udvikling og følger med i debatten på om-
rådet, deltager i relevante kurser etc.  
Så vidt vides er der ingen planer om sammenlægning. 

Dragør: Dragør Bibliotekerne og Borgercentret har fælles digital dåb af alle 9.klasserne i kommunen. 

Det foregår i skolen hvor vi kommer ud med et oplæg om at være digital borger, brugen af nemid og 
om at sikre sin identitet på nettet. Herefter vejledes eleverne i at få oprettet og brugt deres nemid.  
Det er nu 4.gang vi gennemfører digital dåb.  
Pt. arbejder vi på et nyt koncept som hedder "Hurra-dag". Det er en festdag for alle borgere som fylder 
67 år. Dagen tilrettelægges i samarbejde med Biblioteket, Borgercenteret, Sundhedsafdelingen, visitatio-
nen og vores lokale aktivitetshus for pensionister og efterlønsmodtagere, aktivitetshusets aktiviteter er i 
høj grad båret af frivillige. Målet er at præsentere de digitale borgerrettede muligheder og tilbud fra 
kommunen.  
Vi forventer at gennemfører den første hurra-dag inden jul i år.  
Desuden overvejer vi hvordan vi, bibliotek og borgercenter, kan skabe et tilbud til børnefamilierne hvor 
borgercentret og bibliotekets digitale ydelser og tilbud kan præsenteres. 

Fredensborg: Indtil 2016 kom der en gang om ugen en medarbejder fra Borgerservice ud på kommu-

nens tre biblioteker og betjente borgerne, men adskilt i biblioteksrummet fra den almindelige biblioteks-
betjening. Fra 2016 er der ikke længere borgerservice på bibliotekerne dvs. bibliotekspersonalet tager 
imod fritagelser til digitalpost og hjælper borgerne med selvbetjeningsløsninger på nettet. 

Fredericia: Vi har lige her 1.9.17 overtaget pas/kørekort opgaven fra Borgerservice og har fået persona-

let med. Åbningstiderne var i Borgerservice 10-14, nu følger de bibliotekets åbningstid. Bibliotekets HK-
frontpersonale er blevet oplært, så alle kan ekspedere i såvel pas som kørekort. En stor kulturændring for 
begge parter, de nye som de gamle medarbejdere.   
Alene i indretningen signalerer vi mere åbenhed end i borgerservice, men det giver også anledning til en 
del "brok" fra medarbejderne. Men borgerne er glade. Vi kan forhåbentlig bibringe en anden positiv kul-
tur til opgaven, hvilket vores nye kolleger fra Borgerservice allerede har observeret. Det er meget nyt - 
har kørt en uge, men det tegner godt. Den udvidede åbningstid er allerede blevet godt modtaget af bor-
gerne.  
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Frederiksberg: Biblioteket varetager følgende opgaver: NemID, pas-udstedelse, brevafstemning, 

virk.dk-vejledning, understøttende undervisning i digital selvbetjening.  
Læringsrummet tilbyder en vifte af undervisningstilbud: Holdundervisning, spot-på-kurser, individuel 
vejledning (booking), straksafklaring i Fronten, it-cafe (frivillige) m.v.  
Borgerservice-to-go. To projekter rettet mod henholdsvis flygtninge og voksne indvandrere i de bolig- 
sociale områder.  
Flygtninge-indsatsen: Åben rådgivning hver onsdag på hovedbiblioteket i samarbejde med Center for 
Integration. Undervisning på velkomstforløbet for nyankomne flygtninge.  
Voksne indvandrere med digitale udfordringer i boligsociale områder: Ugentlig lokal vejledning, deltagel-
se i lokale aktiviteter, møder m.v. Dør-til-dør opsøgende arbejde, vejledning i lokale daginstitutioner.  
Digital Unge-projekt: Biblioteket arbejder ind i Åben Skole: Vi tilbyder undervisning i 9. klasserne i Digi-
talt medborgerskab og digital dannelse. Skoleåret 2017/18.  
Ovenstående står biblioteket for. Samarbejdet med BorgerserviceCentret: Oplæring af personale,  
videndeling, drøftelse af fælles opgaver og snitflader på jævnlige fællesmøder. Deltagelse i tværfagligt 
netværk om it-svage grupper, flygtningenetværk for ledere.  
En eventuel sammenlægning af biblioteket og BorgerserviceCentret er en politisk beslutning. 

Halsnæs: Vi har haft et fint forløb og samarbejde med Borgerservice i forbindelse med div. digitalise-

ringsbølger, hvor Borgerservice og Bibliotekerne har udbudt kurser for at lære borgerne at begå sig i de 
offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.  
Vi har desuden et velfungerende samarbejde ved valghandlinger, hvor borgerne kan brevstemme på 
Bibliotekerne.  
 
Der er ingen aktuelle planer om fusion af Biblioteker og Borgerservice i kommunen. 

Herlev: Jeg mener at bibliotekets kerneopgave er meget anderledes end den opgave de har i  

Borgerservice.  
Så jeg er meget tilfreds med, at det ikke er en primær samarbejdspartner.  
Jeg ser i højere grad udviklingen af biblioteket i retning af formidling- og læringsaktiviteter, som indholds-
mæssigt er knyttet til samarbejde med skoler, gymnasier, daginstitutioner og øvrige kulturinstitutioner 

Hillerød: Vi samarbejder med borgerservice om at man kan brevstemme på biblioteket.  

Borgerne kan aflevere regninger på biblioteket, som vi sender til borgerservice 

Fåborg-Midtfyn: I samarbejde med Borgerservice underviser Bibliotekets personale Flygtninge i brug af 

NEM-id.  
De 4 folkebiblioteker er brevstemmesteder i forbindelse med valg.  
 
I kommunen har der for nylig været et forsøg med Borgerservice på et bibliotek, som er i et område, hvor 
der ellers ikke er Borgerservice. Forsøget kørte i 3 måneder - med tilbud om Borgerservice-hjælp en dag 
om ugen. Kun ganske få borgere benyttede sig af tilbuddet.   
Hvis tilbuddet havde omfattet pas og kørekort, ville flere borgere have benyttet sig af tilbuddet. 

Holbæk: Vi har tidligere deltaget i Projektet Nemt på Nettet sammen og har forsat et samarbejde  

omkring kursus-virksomhed. I den nærmeste tid skal vi, sammen med de øvrige enheder i Kultur, fritid og 
borgerservice, finde samarbejder på administrationsdelen.   
Ledelsesmæssigt har vi løbende sparring omkring betjeningen af "sårbare borgere", der er "kunder" i  
begge butikker.  
Vores relation er endnu forholdsvis ny (siden juni) og det er da oplagt, at vi fremadrettet vil kunne indgå 
mere i hinandens hverdag til gavn personale og brugere i begge afdelinger. 
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Erfaringer fra de ikke sammenlagte 
Til udarbejdelse af kataloget vil vi gerne have lov til at dele jeres historie. Beskriv eventuelle sam-
arbejder med borgerservice eller lignende, og jeres tanker omkring en mulig sammenlægning af 
bibliotek og borgerservice 



Hvidovre: Vi har et fint ad hoc samarbejde med vores Center for Borgerservice. Jeg ved, at de er glade 

for at kunne henvise til eksempelvis vores IT-cafeer, når de har brugere, hvis usikkerhed i forhold til de 
offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger ligger ud over, at de skal have et nøglekort og en  
demonstration.   
Det er også vores indtryk, at vi - i kraft af, at vi ikke er en myndighed - måske får hjulpet borgere, der 
ikke er trygge ved at skulle gå på kommunen.  
 
Min oplevelse er, at det fungerer godt, når der er et klart skel imellem myndighedsopgaven og uddan-
nelses/vejledningsopgaven, som vi sagtens kan løfte på folkebibliotekerne. Samtidig finder jeg også, at 
det er vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med Borgerservice for at sikre, at borgerne får den bedst  
mulige hjælp og støtte, samt at de ikke kommer til at opleve at blive sendt frem og tilbage mellem  
forskellige kommunale huse. 

Høje-Taastrup: Vi har tidligere haft et begrænset samarbejdet med borgerservice, men bibliotekernes 

fysiske rammer gør dem uegnede til yderligere tiltag. 

Ikast-Brande: Fra bibliotekets side er der tilkendegivet et ønske om et samarbejde i kommunens  

næststørste by, men der er ikke tilkendegivet ønske om dette fra Rådhuspersonalet eller politisk side 

Ishøj: Vi samarbejder om kampagner f.eks. nemid til unge o.l. 

Jammerbugt: Vi har ikke et formelt samarbejde - der arbejdes på sagen. 

Kolding: Vi har ad hoc hjulpet med opgavetyper som fritagelser for digital post på vores lokal  

biblioteker, Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.  
 
Vi distribuerer altid materiale for Borgerservice  
 
Vi leverer altid hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger (Borgerservice light) 

Køge: Biblioteket varetager 'borgerservice light' (pas, kørekort m.v.) på en enkelt filial.  

 
Der er ikke tanker i Køge Kommune om yderligere sammenlægning af bibliotek og borgerservice. 

Langeland: Vi har et uformelt samarbejde, hvor vi mødes og samarbejder om kurser, tiltag mm, når der 

er noget konkret at samarbejde om 

Mariagerfjord: Bibliotekerne og borgerservice ligger pt. i hver sin forvaltning.  

 
To af kommunens biblioteker havde indtil årsskifte, besøg af to borgerservice medarbejdere en gang om 
ugen det ene sted, og to gange om ugen det andet sted.  Tilbuddet blev nedlagt af borgerservice ved 
årsskiftet. Særligt borgerne i den ene by var meget kede af det.  Efterfølgende har de to biblioteker  
beholdt høreapperatsbatterier, og indlevering af regninger.   
Med hensyn til samarbejde med borgerservice, har jeg en løbende kontakt med borgerservicechefen når 
vi har nogle fælle emner . Men vi har ikke noget formaliseret samarbejde. 
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Erfaringer fra de ikke sammenlagte 
Til udarbejdelse af kataloget vil vi gerne have lov til at dele jeres historie. Beskriv eventuelle sam-
arbejder med borgerservice eller lignende, og jeres tanker omkring en mulig sammenlægning af 
bibliotek og borgerservice 
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Randers: Der er et godt, mangeårigt samarbejde mellem bibliotek og borgerservice. Eksempler på  

samarbejde:  
borgerservice er i udvalgte perioder til stede på biblioteket, bib afvikler kurser i efterhånden klassiske 
vejledninger (skat, nem-id, borger.dk mv).  
HB er valgsted for brevstemmer - tilrettelæggelse i samarbejde med borgerservice  
Projektsamarbejde, bl.a. om at udvikle selvbetjeningsløsninger i landdistrikter  
 
1-2 gange årligt afholdes møde på chef- og ledelsesniveau. Her drøftes overordnede, aktuelle temaer. 
f.eks.: teknologisk udvikling, særlige målgrupper (unge, it-forskrækkede, ældre). Evt. fælles kompetence-
udvikling, studietur o.lign.  
 
Det daglige praksisnære samarbejde fungerer gennem en arbejdsgruppe med repr. fra begge områder.  
 
Det fungerer fint. Vi arbejder ikke aktivt for en sammenlægning, og det er pt ikke på den politiske  
dagsorden 

Rebild: Vi har borgerservice light på alle biblioteker i kommunen, så vi har et omfattende samarbejde. 

Ringkøbing-Skjern: Der har været diverse samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne.  

Hovedsagelig omkring nationale kampagner. 

Skive: Vi har som sådan ikke noget fælles samarbejde. Vi samarbejder omkring de store ting som fx 

kommunal valget, men ellers er det mest info fra Borgerservice vi giver videre. Der er ingen planer om en 
sammenlægning, og heller ikke noget ønske om det. Vi holder ind imellem møder sammen mest for at 
høre, om der er noget vi kan være behjælpelige med eller skal være obs på. Kommer der en politisk be-
slutning om en sammenlægning, tager vi den derfra. 

Stevns: Vi har et fint og konstruktiv samarbejde med borgerservice især på digital undervisning, hvor 

biblioteket understøtte undervisning i digital post og NemId. I 2018 skal vi ud til skolerne med under-
visning af bl.a. digital dannelse, vi forventer at dette vil blive i et samarbejde med borgerservice.  
 
Der er pt. ingen planner om en sammenlægning og jeg har klart meldt ud til min overordnede, at jeg 
anser det som en overordentlig dårlig ide, da jeg anser synergi mulighederne for værende begrænsede. 
Ligeledes mener jeg, at myndigheds udøvelse i biblioteks rummene er problematisk - indtil videre har jeg 
held med denne argumentation. 

Syddjurs: Vi samarbejder omkring løsning af en række Borgerserviceopgaver herunder NemId, læge-

skift, udstedelse af pas & kørekort - men organisatorisk er Bibliotek og Borgerservice forsat adskilt 

Odder: Borgerservice havde i et par år træffetid på biblioteket lørdag formiddag, hvor man kunne få 

lavet pas og kørekort. Det var en succes, men blev desværre nedlagt i en sparerunde 

Erfaringer fra de ikke sammenlagte 
Til udarbejdelse af kataloget vil vi gerne have lov til at dele jeres historie. Beskriv eventuelle sam-
arbejder med borgerservice eller lignende, og jeres tanker omkring en mulig sammenlægning af 
bibliotek og borgerservice 
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Vejle: Vi samarbejder med Borgerservice i det omfang det giver mening og der er snitflader i opgaverne. 

I Vejle Kommune har Kulturområdet ikke hængt sammen med Borgerservice. 

Ærø: På vores ene filial har vi en Borgerservice Light, hvor vi opretter NemId, hjælper med selvbetje-

ningsløsninger og hjælper borgerne med at finde de rigtige kontakter når der er behov for personlig  
betjening i det offentlige. Dette fungerer rigtig godt og det er vigtigt for os som bibliotek, ikke at have en 
myndighedsopgave, men være en vejviser til det offentlige samfund. Det er i fin tråd med de mange  
opgaver vi som bibliotek har. Skellet med myndighed og frirum er meget essentielt at bevare. 

Aalborg: Vi samarbejder omkring Udstedelse af Nem-id ( ja det fylder ikke meget mere)  

brevstemme-afgivning, det kan borgerne på alle biblioteker deltager i fælles møder omkring digital post 
mm 

Sønderborg: Der er ingen planer p.t. om at sammenlægge de 2 funktioner forvaltningsmæssigt.  

Der er lokale fællesskab i Gråsten og Nordborg. Biblioteket og Borgerservice er  begge selvstændige  
enheder og bliver betjent med personalegrupper fra 2 forskellige forvaltninger.  
 
Hovedargumentet i Sønderborg er:  
Der er 2 forskellige grundlæggende strategier som strider med et samarbejde.  Biblioteket ønsker flest 
mulige borger velkomne i biblioteket.  (Åbent alle hverdag og weekender - hele året rundt)  
 
Borgerservice ønsker at betjene flest mulige borgere via digitale løsninger,  og ambitionen er her at  
færrest mulige frekventere borgerservice fysisk. (lukker alle hverdage kl. 15.00 og torsdag kl. 17.00 samt 
fredag kl.13.00)  Hertil er der lukket mellem jul og nytår, efterårsferien og vinterferien. 

Erfaringer fra de ikke sammenlagte 
Til udarbejdelse af kataloget vil vi gerne have lov til at dele jeres historie. Beskriv eventuelle sam-
arbejder med borgerservice eller lignende, og jeres tanker omkring en mulig sammenlægning af 
bibliotek og borgerservice 



Albertslund: I starten var der voldsomme frustrationer over sammenlægningen af bibliotek og borger-

service. Vi har valgt at det er en fælles opgave mellem borgerservice medarbejdere og biblioteksmedar-
bejderene. Ved sammenlægningen fik vi 2 medarbejdere med (opgaven svarer til 4 årsværk) De tidligere 
borgerservice medarbejdere er også lært op i biblioteksarbejdet. Og det fungere efterhånden fint. Lige nu 
er der forhandlinger igang vedr. kørekort opgaven. Som foreslåes  flyttet til biblioteket . Det mener vi er 
meget problematisk, i forhold til sagsbehandling m.m.  
Hvad er det efterhånden for signaler biblioteket sender , når man vælger at lægge myndighedsopgaver i 
en kulturinstitution. 

Billund: Efter en lidt turbulent start, så kan vi konstatere at sammenlægningen er en succes. Det frem-

går også af brugerundersøgelser, interviews og feltstudier, som vi løbende laver.   
På de interne linjer er det en succes, at primærfagligheden får lov til at trives i de fagfaglige teams og 
tværfagligheden udfoldes og styrkes gennem strategiske og ad-hoc indsatser, som udføres af tværfaglige 
grupper. 

Egedal: Jeg vedhæfter et link til rapporten fra vores projekt  

 
https://egedalbibliotekerne.dk/nyheder/kort-nyt/rapport-borgertorv-bibliotek-en-faelles-indgang-
borgeren  
 
Efter projektet e blev afsluttet for godt et år siden arbejder vi videre med opgaverne - der er stadig ud-
fordringer men det går langstom fremad.  
 
PS.  Beslutningen om sammenlægningen var ikke en politisk beslutning men en administrativ organisati-
onsændring internt i Center for Borgerservice som biblioteket har været en del af siden 2012 ( som var en 
politisk godkendt ændring) 

Favrskov: Meget relevant med NEM ID m.v på bibliotekerne. Vi har ikke en sammenlægning, men  

bibliotekerne udfører nogle grundlæggende borgerserviceopgaver. De specielle og kompetence  
krævende opgaver løses kun i den centrale borgerservice. 

Guldborgsund: Vi har formået at skabe en fin balance imellem to forskellige kerneopgaver og er godt i 

gang med at arbejde med den fælles opgave vi har som ny organisation. 

Horsens: Fusionen var en byrådsbeslutning. Fusionen er trådt i kraft pr. 1.1.2017 på baggrund af et ram-

menotat for den fusionerede enhed. I 2017 har vi arbejdet med at implementere fusionen i forhold til fx 
ledelsesstruktur, MED struktur, budgetter, personale, projekter/opgaver på tværs i institutionen m.m.  
 
OBS!  (…) Bibliotek og Borgerservice i Horsens Kommune bor fortsat på hver deres adresse (Borgerservice 
på Rådhuset og Biblioteket i "Tobaksgården"). Den vedtagne plan bestemmer, at Bibliotek og Borgerser-
vice om ca. 4 år flytter sammen på samme adresse på det nuværende rådhus i centrum af Horsens, og 
rådhusfunktionerne flyttes i mellemtiden til anden adresse.  
 
Derfor er der bl.a. følgende spor i vores fusionsarbejde p.t.:  
Vi er nu én institution med fælles ledelse, MED udvalg, fælles vision og mål o. s. v.   
Vi skal arbejde med at lære hinandens opgaver og funktioner og udvikle samarbejdet med henblik på 
at skabe en hurtig, nem og kompetent indgang til viden, velfærd og dannelse. Et mødested, hvor borge-
ren oplever helhed, overblik og sammenhæng.  
Vi bor i en periode fortsat på forskellige adresser, og vi skal være opmærksomme på hvilke tiltag, der 
giver mening nu og hvilke tiltag, der først giver mening, når vi får fælles adresse. 

33 

Erfaringer fra de sammenlagte 
Til udarbejdelse af kataloget vil vi gerne have lov til at dele jeres historie. Beskriv jeres forløb eller 
tanker omkring sammenlægningen af bibliotek og borgerservice 



København: Det har fra starten været tanken at integrere borgerservice og bibliotek på Hovedbibliote-

ket. Men først i 2014 i forbindelse med Bibliotekspakken kom der en plan for integrering af borgerservice i 
Københavns biblioteker. I 2011 blev der overført 2 borgerservicemedarbejdere til biblioteket. Der er nu i 
alt ca. 10 medarbejdere til vagtdækning. Heraf er 9 biblioteksmedarbejdere, der er oplært i borgerser-
viceopgaverne. Det har på HK området betydet et kompetence løft, som medarbejderne er glade for, 
fordi det for dem har betydet, at vi stadig har kvalificerede opgaver til HK medarbejderne på bibliote-
kerne på trods af øget digitalisering og centralisering af administrative opgaver.   
I dag kan borgerne selv klare de fleste biblioteksopgaver via selvbetjeningsløsninger. Selv om der i høj 
grad udvikles selvbetjeningsløsninger på borgerserviceområdet, vil der i en rum tid være behov for med-
arbejdere til at hjælpe de borgere, der ikke kan selv. 

Nordfyn: I Nordfyn er det umiddelbart en succes. 

Næstved: Borgerservice flyttede sammen med bibliotekerne i omegnsbyerne ifm kommunesammenlæg-

ningen i 2007. Den fulde integration skete dog først i 2013, hvor hele borgerservice fra rådhuset flyttede 
ind på Næstved Bibliotek. Der gik ikke lang tid fra den politiske beslutning i budgetbehandlingen for 
budget 2013 i oktober til vi skulle flytte sammen i foråret 2013 - og det er for kort tid. Fusioner tager tid! 
Det har været hjælpsomt for os at arbejde med en fælles kerneopgave og organisationsændringer, der 
bliver evalueret hvert andet år. Jeg vil sige at vi er så langt som vi kan komme nu, men der er ikke fuld 
integration af opgaverne - bl.a. fordi man blander myndighed med service. 

Odsherred: Det bliver for omfattende og vi står midt i det og har ingen løsninger kun en masse uløste 

problemer. 

Ringsted: Vi har nu været lagt sammen i 3½ år. Her er nogle af vores erfaringer:  

 
Man kan ikke ramme rigtig i første forsøg - her tænkes på  
    *Indretning - både personale og borgerområder  
    *Ressourcer og ressourcefordeling - både økonomi og personale  
    *Fagligheden hos medarbejderne  
    *Organiseringen  
Derfor forbered alle på, at der vil ske tilpasninger på alle områder. Tilpasningerne kommer ikke fra star-
ten, fordi man bliver klogere af erfaringerne - Men de kommer også senere fordi, at der skal ske en mod-
ning, før man er klar til dem.  
 
Man skal sørge for at have det bedste samarbejde mellem medarbejdere (TR) og ledelse, og der skal in-
formeres og kommunikeres i så høj grad som muligt.  
 
I denne store omvæltning og udviklingsproces - Ha' fokus på ligeværdighed, kultur, drift, tryghed og  
tydelighed - og træf de nødvendige beslutninger for at understøtte og fastholde målene på fokusområ-
derne. 

Roskilde: Sammenlægningen mellem BS og Bib har været en lang proces, hvor de oprindelige ideer ikke 

kunne realiseres, fordi de ikke tog hensyn til at kompetencer skal anvendes. Siden er der lavet mange 
modifikationer, hvor dels mulighederne for både at løse biblioteks- og borgerserviceopgaver var i cen-
trum og dels at finde de relevante opgaver frem, der kom i tilstrækkelig mængde til at de kunne sikre, 
at kompetencer blev brugt og dermed vedligeholdt.  
Kommunikationen er en konstant udfordring i alle faser. 
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Skanderborg: Vores model for borgerservice adskiller sig fra jeres standardforslag. Vi har fælles ledelse, 

men ikke lokalefællesskab. Bibliotekerne udfører en del af de opgaver, der ligger i borgerservice. Disse 
udføres af alle biblioteksansatte, og der er ikke nogen borgerservicemedarbejdere på bibliotekerne 

Aarhus: Rationalet bag sammenlægningen blev udarbejdet allerede i 2004-5, hvor det den ny lov om 

borgerservice kom i juni. Det var tydeligt, at der var en række  områder, hvor biblioteker og borgerser-
vice ikke alene havde samme interesse, men hvor der kunne være fordele i sammenlægning. Blandt disse 
var et fælles fokus på "service" i modsætning til "myndighedsudøvelse", bibliotekerne var i forvejen for-
pligtigede af biblioteksloven til "at stille offentlig information til rådighed" og rigtig meget af borgerser-
viceopgaven handler netop om offentlig information, det lå i kortene, at digital selvbetjening ville blive 
mere og mere central, og bibliotekerne besad en betydelig ekspertise på dette om råde, som borgerser-
vice kunne have gavn af og bibliotekerne havde fysiske lokationer spredt ud over kommunen, som  
kunne nyttiggøres. Det har vist sig at være en rigtig analyse. 
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Er der sket ændringer i den fysiske indretning? 

Billund: Efter 5 år med nuværende indretning nytænkes indretningen i forhold til borgernes brug, f.eks 

øget mulighed for medbetjening 

Egedal: vi har arbejdet med diskrektionszoner og ventepladser  i vores projekt men det har ikke ud-

møntet sig i større ændringer i indretningen 

Faxe: etablering af fælles, nye skrankefunktioner - og vi arbejder for tiden med næste generation 

Guldborgsund: Tydeliggørelse af hvor man møder BS og hvor man møder BIB - ombygning for at  

kunne huse begge dele 

Haderslev: adskilte ekspeditioner 

København: skrankerne er nedlagt, visiteringssystem, venteområde 

Lolland: ny indretning, ombygning og nyindretning for anden gang, hvor det ser ud til at imødekomme 

behovene, både for det indbydende biblioteksrum og de nødvendige diskretionsbehov 

Nordfyns: skranke for bibliotekshenvendelser og en for borgerservicehenvendelser 

Næstved: borgerservice er en integreret del af indretningen, men samtidig tydeligt markeret, så  

borgerne ikke er i tvivl om, hvor de skal henvende sig. Ens indretningsstil med åbne, venlige modtagelses-
områder 

Odsherred: vi er slet ikke færdige med at eksperimentere 

Ringsted: Vi har flytttet om flere gange, da det er svært at forudse den perfekte indretning. 

Roskilde: Der er ændret pga. diskretionsbehov især 

Skanderborg: Placering af pasmaskine i ekspeditionsskranken   

Struer: vi har været nødt til at indrette vejledningsområdet på grund af behov for diskretion 

Vallensbæk: sammen ekspditionsøer - en indgang for borgerne 

Vordingborg: individuelle skranker til bibliotekarer fælles skranke til alle assistenter 

Aarhus: Dels er der sket en række ændringer i betjeningsområdet på Dokk1, dels er der foretaget en 

lang række ændringer på Lokalbibliotekerne. 
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82% af de sammenlagte bibliotek og borgerservice har foretaget  
ændringer i den fysiske indretning. 
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Næstved Bibliotek og Borgerservice  
Tlf. 55884131 
Mail. nsthb@naestved.dk 
Kontaktperson: Helle Behrens Eriksen 
 
Ringsted Bibliotek og Borgerservice 
Tlf. 57627001 
Mail. biblioteket@ringsted.dk 
Kontaktperson: Onur Esgici 
 
Roskilde Bibliotek og Borgerservice 
Tlf. 46313000 
Mail. adm@roskilde.dk 
Kontaktperson: Caroline Skov Hansen 
Kontaktperson: Emel Ugurlu 
Kontaktperson: Tina Jeppesen 
Datavisualisering: Lise Kok 


