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1. Det gode børneliv
Tidlig indsats – Sundhedsplejen
Studier fra VIVE viser, at tidligere besøg er vigtigere end senere besøg, når vi måler på
børns og mødres sundhed. Mistede tidlige besøg af sundhedsplejen kan ses ved markant flere
konsultationer ved praktiserende læge og vagtlæge de efterfølgende år.
Sundhedsplejen når ud til langt de fleste nyfødte børn og deres familier. Af de 5 universelle
hjemmebesøg, som vi tilbyder familierne, har etableringsbesøget den størst tilslutning.
92 pct. af familier tog i perioden 2018-2021 imod tilbuddet om etableringsbesøget, som gennemføres 1014 dage efter fødslen, svarende 446 børn årligt.

Underretninger
Grafen viser det samlede antal underretninger. Der kan foreligge flere underretninger pr. barn. I 2021
var godt 15% af underretningerne genunderretninger. Fra 2019 har der været en faldende tendens i
antallet af underretninger, mens tyngden i underretningerne er stigende. I forhold til sammenlignelige
kommuner på det udsatte børneområde har Guldborgsund Kommune flest underretninger pr. 0 -14
årige.

Kilde: Guldborgsund Kommunes Årsberetning 2021

Sprogvurderinger 6 år
Udviklingen i børns sprog er vigtig for deres videre liv. Forskningen viser, at det tidligt i børns liv er
forskelle i deres sproglige niveau, og samtidig er den sproglige udvikling i de tidlige år er vigtig for
barnets læring og trivsel ind i skoletiden.
Nedenstående screening fra 2019 viser, at i talesproglige færdigheder er Guldborgsund 4,8 %-point fra
den forventede andel og 10,1 %-point fra landsgennemsnittet. I før-skriftlige færdigheder er
Guldborgsund 4,5 %-point fra den forventede andel og 10,3 %-point fra landsgennemsnittet.

2

Fravær giver lavere karakterer
Højt fravær medfører dårligere karakterer for både dygtige og mindre dygtige elever. Den negative effekt
af fravær er størst for de elever, der ligger i den lave ende af karakterskalaen, som også er de elever
med størst fravær. Elever med højt fravær i udskolingen, har også et højere fravær i indskolingen.
Fraværet stiger kraftigt omkring 6.klasse, hvor især det ulovlige fravær stiger.
Grafen viser det samlede elevfravær på kommunens folkeskoler sammenlignet med landsgennemsnittet:

Kilde: Guldborgsund Kommune Kvalitetsrapport
Karakterer i dansk og matematik – 9. klasse. Grafen viser de 3 sidste skoleårs gennemsnitskarakter
for hhv. dansk og matematik sammenlignet med landstal.
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Kilde: Guldborgsund Kommunes kvalitetsrapport 2020-2021
Karaktergennemsnittet i både dansk og matematik viser en svingende tendens over årene, dog med en
stigning det sidste skoleår. Landsgennemsnittet viser næsten de samme tendenser, og ligger fortsat
højere end kommunegennemsnittet.

2+2
Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik – 9.kl. ligger fortsat under landsgennemsnittet.
89,7% af eleverne i Guldborgsund fik mindst karakteren 2 i både dansk og matematik ved. 9. kl.prøverne i 2020/2021. Andelen på landsplan var 94,4. Efter en pæn stigning i 2019/20, ses et mindre
fald i dette skoleår.
(Kilde: Guldborgsund Kommunes kvalitetsrapport 2020-2021)
Læs mere om elevernes udvikling i læsning og matematik i Kvalitetsrapporten
her og Kvalitetsrapport - katalog over nationale måltal. Kommuneresultater
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Trivsel
Grafen viser et en gennemsnitlig score på 4 forskellige indikatorer på trivsel på tværs af kommunens
folkeskoler sammenlignet med landstal. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1. repræsenterer den ringest
mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Trivslen er stort set identisk med de sidste 3
års resultater på alle fire indikatorer. Generelt set ligger kommunens skoler meget tæt på
landsgennemsnittet.

Kilde: Guldborgsund Kommune – Kvalitetsrapport 2020-2021
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2. Uddannelsesbyen Nykøbing Falster
Udbuddet af uddannelser
Det er væsentligt, at der er det rigtige udbud af uddannelser i Nykøbing F. og at
uddannelserne er attraktive for at tiltrække elever samt matche erhvervslivets behov for
uddannet arbejdskraft.
Nedenfor er vist udbuddet af uddannelser i Nykøbing i 2022.

Ungdomsuddannelser
Det er en national målsætning, at mindst 90 pct. af de 25-årige på landsplan i 2030 har gennemført en
ungdomsuddannelse dvs. enten en gymnasial eller en erhvervsuddannelse. Det er væsentligt, at der er
en god geografisk uddannelsesdækning til elevgrundlaget. Nedenfor er vist udbuddet af
ungdomsuddannelser i Nykøbing.
Gymnasiale:
CELF (HHX, HTX, EUX)
Katedralskolen (STX, HF)
SOSU skolen (EUX)
VUC Storstrøm (HF)

Erhvervsuddannelser:
CELF (31 uddannelser)
SOSU skolen (3 uddannelser)

Unge, der ikke er parate til en ungdomsuddannelse, kan tage den forberedende grunduddannelse på FGU
skolen i Nykøbing F.

Videregående uddannelser
Der tilbydes en række videregående uddannelser i Nykøbing F., som det fremgår af nedenstående
oversigt.
Erhvervsakademi Zealand:
Markedsføringsøkonom
Multimediedesigner

Professionshøjskolen Absalon:
Sygeplejerske
Socialrådgiver
Pædagog

Kriminalforsorgen (ny i 2022)
Fængselsbetjent
Transportbetjent
Værkstedsmester

Endvidere tilbydes videre- og efteruddannelse på uddannelsesinstitutionerne i Nykøbing F.
Læs mere: Uddannelsessteder | Study in Nyk

Elevgrundlag
Den demografiske udvikling spiller ind på hvor stort et elevgrundlag, der er til uddannelserne. Nedenfor
er vist prognose for udviklingen i antallet af unge i Guldborgsund 2018-34.
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Kilde: Guldborgsund kommunes befolkningsprognose
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Udviklingen i antal 18-25 årige
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Kilde: Guldborgsund kommunes befolkningsprognose

Antallet af 15-17 årige er faldet med 7 pct. fra 2018 til 2022, og forventes at falde med yderligere 14 pct.
frem til 2034.
Antallet af 18-25 årige er faldet med 10 pct. fra 2018 til 2022, men forventes herefter at stige frem til
2034 med 5 pct.
Uddannelserne i Nykøbing F. optager også elever fra nærliggende kommuner. Disse kommuner oplever
samme demografiske udfordringer.

Antal studerende
Nedenfor er vist antallet af elever på ungdomsuddannelserne 2018-21 i Guldborgsund Kommune.
Elevtallet på erhvervsuddannelserne, herunder også SOSU, er faldet med 8 pct. medens der har været
næsten status quo på de gymnasiale uddannelser. Faldet skal ses i sammenhæng med nedgangen i
antallet af unge i perioden.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik

Antallet af studerende på de videregående uddannelser i Nykøbing F. har været stigende i perioden på
trods af, at der har været en nedgang i antallet af unge.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus
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Færdiguddannede
Antallet af studerende siger ikke noget om, hvor mange der reelt bliver færdiguddannet, idet der kan
være studerende, som falder fra uddannelsen. Det er vigtigt at have fokus på fastholdelse og
gennemførelse på uddannelserne.
Figuren viser tilgang og antal elever, der fuldfører en videregående uddannelse i 2018-21.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus

Partnerskaber
Fokus på uddannelse er igennem de senere år styrket med etablering af de strategiske partnerskaber
Videnplatform Guldborgsund og Uddannelsesalliancen Lolland-Falster. Med de to partnerskaber er skabt
betydelig lokale indsatser målrettet styrket uddannelse og uddannelses- niveau (Uddannelsesalliancen
Lolland – Falster) og den udvikling og vækst tilstedeværelsen af uddannelse ofte skaber lokalt
(Videnplatform Guldborgsund).
Læs mere: Videnplatform Guldborgsund
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3. Et godt erhvervsklima
Byrådet sætter fokus på at videreudvikle og styrke kommunens erhvervsvenlighed for
at sikre, at erhvervslivet har de bedste forudsætninger for drift og udvikling.
Fastholdelse af eksisterende og udvikling af nye jobs er en afgørende forudsætning for
borgernes jobmuligheder og dermed også for skattegrundlaget og kernevelfærden. For at sikre, at
erhvervslivet har de rette forudsætninger for at udvikle sig, er det vigtigt, at der er gode
rammebetingelser, hvad enten det handler om adgang til erhvervsarealer, rådgivning, arbejdskraft eller
en god og serviceorienteret dialog med hurtige sagsbehandlingstider. På disse dataark er samlet
information om udvikling i antal private jobs, erhvervs-specialisering, etablering og overlevelse af nye
virksomheder samt sagsbehandlingstider.

Udvikling i antal private jobs i Guldborgsund Kommune
Af ovenstående figur fremgår det, at de største brancher er detailhandel, bygge & anlæg samt landbrug,
skovbrug og fiskeri i Guldborgsund Kommune. Hvis man sammenligner med landsgennemsnittet udgør
disse brancher også en højere andel af de private jobs end på landsplan og i særlig grad de primære
erhverv, der er det mest specialiserede område i Guldborgsund (specialiseringsgrad 2,7). Ser man på
udviklingen fremgår det, at den største procentvise vækst i perioden er sket inden for operationel
service, hvor antallet af jobs er steget med ca. 100%. Der har omvendt været en tilbagegang i antal jobs
inden for rådgivning, fødevareindustri og engroshandel mv.
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Etablering og overlevelse af nye virksomheder

Figuren til venstre viser udviklingen i andelen af nye virksomheder og figuren til højre viser udvikling i
overlevelsesraten. Etableringsraten har været lidt lavere end i sammenligningskommuner og landsplan,
men lidt højere end i Lolland Kommune. Ser man på udvikling i overlevelsesraten er det tydeligt, at den
svinger fra år til år. Der er dog sket et markant fald i overlevelsesraten i 2019, hvor den falder til 45%.

Det fremgår, at antal indkomne erhvervsbyggesager svinger fra år til år. Generelt set, kan der i perioden
fra 2018-2021 konstateres en stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (den guldfarvede kurve).
I og med, at der i perioden har været i alt 4 komplicerede erhvervsbyggesager, der har haft en
ekstraordinær lang sagsbehandlingstid (mere end 2 års varighed), er det dog vurderingen, at kurven ikke
giver et helt retvisende billede af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. For at give et mere retvisende
billede, er der i den nederste / grå kurve anført den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 97% af
sagerne, hvor man ser bort fra de 4 ekstraordinære sager.
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4. Grøn omstilling
Gennem partnerskabet DK2020 har Guldborgsund Kommune forpligtet sig til at lave en
klimahandlingsplan, som skal vise hvordan kommunen som geografisk område bliver
CO2-neutral senest i 2050.
Klimahandlingsplanen sker i et samarbejde med alle parter inden for det geografiske område, herunder
landbrugs-, energi- og transportsektoren i Guldborgsund.
Nedenstående opgørelse viser, at Guldborgsund Kommune som geografi udledte 550.882 ton CO2 i
2019 svarende til 9,04 ton CO2 pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 5,76 ton CO2 pr. indbygger, men
landkommuner udleder typisk mere pr. indbygger og vi ligger på niveau med Vordingborg. Den største
udledning kommer fra landbrugssektoren og dernæst transport- og energisektoren.
Udledningerne fra transport skyldes eksempelvis den relativt store trafik på Sydmotorvejen og Gedser
Landevej mod færgeoverfarterne i hhv. Rødby og Gedser. Dertil har Guldborgsund Kommune en
væsentlig udledning, som stammer fra landbrugsbedrifter og store industrivirksomheder som fx Nordic
Sugar. Kommunerne skal derfor ikke anskues som isolerede områder, som kan løse CO2 udfordringen
alene.
Faldet i CO2 udledningen fra 2010 skyldes især et fald i udledningen fra energi (el og varme).

Energi- og CO2-regnskab Guldborgsund Kommune som geografi, 2010-2019
Antal indbyggere: 60.930
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Kilde: SparEnergi.dk, Energistyrelsen

Det bemærkes, at opgørelsen ikke viser det fulde billede af kommunens CO2 udledning, fx indgår forbrug
af varer (tekstil, mad og elektronik m.m.) ikke på nuværende tidspunkt, da der ikke findes data for
denne udledning. Endvidere er en del af opgørelsen baseret på nationale fordelingsnøgler og ikke
kommunespecifikke data fx flytrafik.
Energistyrelsen arbejder hele tiden på at forbedre opgørelsesmetode og data. Derfor kan data ændre sig
løbende. Følg de nyeste data på Guldborgsund | Energistyrelsen (sparenergi.dk)
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Kommunen som grøn frontløber
Guldborgsund Kommune har som virksomhed et vigtigt ansvar i at gå forrest som eksempel for borgere
og virksomheder. Det gælder først og fremmest de områder kommunen selv er ansvarlig for, herunder
kommunens bygninger, indkøb, bilflåde etc.
Kommunen som virksomhed udledte 5.826 ton CO2 i 2019. Fordelingen på udledningskilder ses i
nedenstående figur.

CO2-udledning for Guldborgsund Kommune som virksomhed 2019 i procentvis fordeling
imellem udledningskilder
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Kilde: DK2020 Klimaplan Guldborgsund Kommune, Metodenotat & resultater: CO2-kortlægning 2019 - Guldborgsund
Kommune som virksomhed

Grønne arbejdspladser
Byrådet har fokus på at videreudvikle forudsætningerne for at skabe grønne jobs. Blandt andet gennem
Bioøkonomisk Vækstcenter, som arbejder for at udnytte udviklingsmuligheder gennem partnerskaber og
vidensamarbejder om biomasse, der kan skabe ny grøn industri i Guldborgsund.
Læs mere om Bioøkonomisk Vækstcenter www.bioguldborgsund.dk
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5. Kommunen som attraktiv arbejdsplads
Personaleomsætning
Sammenligner man personaleafgang er GBS på ca. samme niveau som
sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet, mens personaletilgang er generelt lavere
end sammenligningsgrundlaget.
I løbet af den fireårige periode er det rundt regnet hver 3. ansatte, som forlader jobbet, hvilket svarer til
ca. 1.500 personer i GBS. I samme periode er der kommet ca. 100 færre ansatte til.

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Sygefravær
Vi har et højere sygefravær end landsgennemsnittet, som diagrammet viser. Det højere sygefravær i
Guldborgsund Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet svarer til 1,3 fraværsdage mere pr.

fuldtidsansat pr. år.

Da der er 4.361 fuldtidsbeskæftigede i 2021 i Guldborgsund Kommune svarer det til 41.950 timer eller
21,8 fuldtidsansatte.

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
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Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
3.141 medarbejdere i kommunen har foråret 2022 deltaget i en medarbejdertilfredshedsundersøgelse,
hvilket svarer til 56% af alle ansatte.
Den gennemsnitlige generelle jobtilfredshed i kommunen blev målt til 75 på en skala til 100, som er et
udtryk for, at der er høj grad af jobtilfredshed blandt medarbejderne.
Fordelt over de 8 fagcentre er spændet på scoren fra 68 som det laveste til 77 som det højeste. Jo
tættere på 100 jo større tilfredshed og modsat lavere grad af tilfredshed – des laver score.
Få flere detaljer om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen her
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6. Turisme og Bosætning
Børneandel og gennemsnitsalder:
Andelen af 0-17 årige i Guldborgsund Kommune har været faldende fra 17,6 pct. til 16,9
pct. i perioden 2018-2021. Modsat er andelen af 67+ årige steget fra 22,9 pct. 24,4 pct. i
samme periode.
Tendensen med færre unge og flere ældre ses også på landsplan, men er mere udtalt for Guldborgsund
Kommune.
Ser man på gennemsnitsalderen for befolkningen i Guldborgsund Kommune kan man også konstatere, at
Guldborgsund har en noget højere alderssammensætning. Således er befolkningens gennemsnitsalder i
Guldborgsund på hele 46,8 år, hvor gennemsnitsalderen for hele landet er på 42 år.

Ressourcestærke borgere:
Beskatningsgrundlaget er for Guldborgsunds borgere blandt de laveste i landet (90 ud af 98).

Turisme:
Der er 25% færre overnatninger i jan.-mar. 2022 i Guldborgsund ift. samme periode 2021.
Det er primært danske gæster, som er udeblevet i 2022 ift. 2021.
De danske gæster har i perioden haft en tilbagegang for feriehuse og campingpladser, men der har været
en stigning for hoteler.
For udenlandske gæster har der været en fremgang for alle overnatningsformer i perioden.

Kilde: Ledelsesinformation til Chefgruppen/Danmarks Statistik
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Flytninger:
Nettoflytningen er +114 borgere i jan-mar 2022. Dette er 65 flere end gennemsnittet for samme
periode i årene 2018-2021.
Nettotilflytningen i perioden er primært fra København, Vordingborg og Faxe kommuner.
Nettofraflytning i samme periode er primært til Næstved og Randers kommuner
For småbørnsfamilier er der en nettoflytning på +4 borgere i jan-mar 2022. Dette er 41 færre end i
samme periode 2021.
Nettotilflytning i perioden er primært fra hovedstadsområdet. Nettofraflytning i samme periode er
primært til andre kommuner i Region Sjælland.
Nettotilflytning i perioden er primært til Nykøbing by, Eskilstrup og Nørre Alslev.
I ungegruppen (20-24 år) er der en nettofraflytning på -6 borgere i jan.-mar. 2022. Dette er 52 færre
end i samme periode 2021.
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Nettotilflytning i perioden er primært fra andre EU-lande. Nettofraflytning i samme periode er primært til
hovedstaden.
Nettotilflytning i perioden er primært til Nørre Alslev og Sakskøbing by.
I den voksne familie (45-65 år) er der en nettotilflytning på +68 borgere i jan.-mar. 2022. Dette er 31
færre end i samme periode 2021.
Nettotilflytning i perioden er primært fra andre kommuner i Region Sjælland. Nettofraflytning i samme
periode er primært til Region Syddanmark.
Nettotilflytning i perioden er primært til Nordvest Falster og Marielyst.

Kilde: Ledelsesinformation til Chefgruppen/LIFA Census

Fastholdelse:
Fastholdelse af tilflyttere til kommunen er defineret ved at registrere antallet af tilflyttere i en periode og
derefter registrere, hvor mange af disse tilflyttere som fortsat bor i kommunen tre år efter tilflytning.
Der er tilflyttet 3.084 borgere til kommunen i perioden maj18-apr19. Af den population er der fortsat
1.489 borgere, som fortsat er bosiddende i kommunen ved udgangen af apr22. Det svarer til at 48,3% af
borgere er fastholdt i kommunen.
En tilsvarende opgørelse som tager udgangspunkt i en periode, som er opgjort et kalenderår tidligere er
fastholdelsesandelen 50%.
De målgrupper, som har den højeste fastholdelsesandel er børnefamilierne og den voksne familie.
Ungegruppen (20-24 år) er sværest at fastholde med en fastholdelsesandel omkring 25%.
De lokalområder, hvor fastholdelsesandelen er højest (over 50%) er Nykøbing land, Nørre Alslev,
Sakskøbing by og Sundby land.
De lokalområder, hvor fastholdelsesandelen er lavest (under 40%) er Stubbekøbing by, Eskilstrup og
Sydvest Lolland.

Kilde: Ledelsesinformation til Chefgruppen/LIFA Census
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7. Omsorg og sundhedsfremme
Byrådet har fokus på, at ældre, der har behov for hjælp, får en nærværende omsorg,
pasning og pleje.
I de kommende år bliver der flere ældre over 80 år, der som gruppe er særligt
plejekrævende. Antallet af ældre over 80 år forventes at stige fra godt 4.000 i 2022 til godt
5.000 i 2027, og vil udgøre en stadig stigende andel af befolkningen jf. nedenstående figur.

Udvikling i antal og andel af +80-årige i Guldborgsund Kommune, 2018-2027

Kilde: Befolkningsprognosen for Guldborgsund Kommune

Knapt 1.000 ældre over 80 år får hjemmepleje i eget hjem i 2022, hvilket er næsten hver fjerde ældre
over 80 år.

Udvikling i antal og andel af +80-årige der får hjemmepleje i egen bolig, 2018-2022

Kilde: KMD Nexus og Befolkningsprognosen for Guldborgsund Kommune
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Mangel på social- og sundhedspersonale
Kommunerne oplever stigende udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale. Både som
følge af et stigende antal ældre og som følge af, at mange kommunalt ansatte går på pension i de
kommende år.
På SOSU-området er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder 64,7 år. I Guldborgsund Kommune er
18,9 % eller næsten 1 ud af 5 af SOSU-ansatte 60+.

Sundhedsprofilen 2021
Sundhedsprofilen 2021 beskriver danskernes sundhed og trivsel på baggrund af spørgeskemaet ”Hvordan
har du det”. Undersøgelsen gennemføres ca. hvert 4. år.

Udvalgte resultater for Guldborgsund Kommune
Færre ryger

Der er færre daglige rygere i 2021, men andelen på
19,2 pct. er stadigvæk høj. Til sammenligning er
der 18,6 pct. daglige rygere i hele Region Sjælland.

Alkoholforbruget er faldende

15,5 pct. drikker over 10 genstande pr. uge, hvilket
er færre end tidligere. Til sammenligning drikker
15,6 pct. over 10 genstande pr. uge i hele Region
Sjælland.
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Den mentale sundhed er udfordret

17,9 pct. scorer lavt på den mentale helbredsskala i 2021 og 11,5 pct. er ensomme. Til sammenligning
scorer 16,8 pct. lavt på den mentale helbredsskala i hele Region Sjælland, og 12,7 pct. er ensomme. Der
findes ikke data for ensomhed i 2010 og 2013.

Svær overvægt er et stadigt stigende problem

25,9 pct. er svært overvægtige, hvilket er
signifikant højere end regionsgennemsnittet på
22 pct.
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