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Navn Kirsten Boelt 

Titel Bibliotekschef 

Kommune Aalborg 

Valggruppe 1 

Valgudtalelse Jeg stiller op til styregruppen, fordi jeg mener, det er vigtigt at bibliotekerne i 
Danmark udvikler løsninger i fællesskab. Vel at mærke løsninger, der bygger 
på behov fra bibliotekerne og i respekt for de store forskelligheder, der trods 
alt er i bibliotekerne. Det er nødvendigt, at bibliotekssystemet indeholder alle 
nødvendige funktionaliteter, som bibliotekerne bruger i den daglige drift. 
Samtidig er det væsentligt, at det fælles bibliotekssystem udvikler sig 
sideløbende med den generelle biblioteksudvikling og fortsat udvikles i 
forhold til nye tiltag. 
 
Jeg er bibliotekschef i Aalborg, næstformand i Danmarks Biblioteksforening 
samt repræsentant i en række nationale råd og bestyrelser. Med denne 
baggrund og med baggrund i en årelang praktisk bibliotekserfaring, mener 
jeg, at jeg har den nødvendige faglige indsigt og det strategiske overblik og 
ikke mindst mod til at stå i spidsen for en forandring. 

 

Navn Per Kjær 

Titel Teamleder 

Kommune Aarhus 

Valggruppe 1 

Valgudtalelse Mit navn er Per Kjær, og jeg har arbejdet med IT-understøttelse af 

bibliotekerne i over 20 år, og er ansvarlig for vores samlede bibliotekssetup i 

Aarhus Kommune.  

 

Jeg var en af de to initiativtagere til at skabe et nyt fælles bibliotekssystem, 

med til at definere modellen, der sikrede et system der kan anvendes af såvel 

læringscentre, som folkebiblioteker, og forretningsmodellen med indbygget 

incitament til samarbejdet på tværs i kommunerne.  

 

Siden initiativets start har jeg været tilknyttet KOMBIT som faglig projektleder 

på FBS. På den måde føler jeg – ud over en dyb involvering i projektet – også 

en vis forpligtelse til at være med til at drive det videre.  

 

Derfor stiller jeg – støttet af både skole- og folkebibliotekerne i Aarhus – op til 

styregruppen.  
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Navn Steffen Nissen 

Titel Sekretariatschef 

Kommune Odense 

Valggruppe 1 

Valgudtalelse Lidt om mit udgangspunkt: 

 Som sekretariatschef i Odense Bibliotekerne har jeg ansvaret for enhederne 

Sekretariat, Digital Formidling og Ekspedition og Logistik. Som en del af min 

opgaveportefølje har jeg ansvaret for bibliotekets økonomistyring, herunder 

styring vedrørende Odense Bibliotekernes centralbiblioteksøkonomi og store 

projektportefølje. 

 Jeg har syv års erfaring som ansat i biblioteket og som medlem af 

bibliotekets chefgruppe – og har bred erfaring med og forståelse for 

folkebibliotekssektorens behov og udfordringer – ikke mindst strategisk. Jeg 

har været en del af det hold, der har udarbejdet Odense Bibliotekernes nye 

strategigrundlag, herunder den digitale strategi. 

 Jeg er formand for Odense Bibliotekernes Udviklingsforum, der hele tiden 

sætter nye pejlemærker for bibliotekets projektudvikling – ikke mindst i et tæt 

samspil med Kulturstyrelsen og DDB-puljen og på en måde, så dette sker i 

relevant samspil med bibliotekets centralbiblioteksfunktion. 

 Jeg har som ansvarlig for afdelingen Digital Formidling haft en central rolle i 

forhold til udvikling af Odense Kommunes måde at implementere FBS på – 

både forretningsmæssigt og organisatorisk. 

 

Styring af drift og udvikling af det nye fælleskommunale bibliotekssystem er 

selvsagt en vigtig strategisk og forretningsudviklingsmæssig opgave i de 

kommende år. Jeg mener, at jeg med min profil som beskrevet ovenfor har et 

rigtig godt udgangspunkt for at bidrage til denne udvikling på en måde, der 

kan være til gavn for hele sektoren – og i sidste ende for de borgere, 

folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre betjener. 

 

 

Navn René Høtbjerg Øhlenschlæger 

Titel Viceleder 

Kommune København 

Valggruppe 1 

Valgudtalelse En fornuftig balance mellem drift og udvikling i Fællesskabet FBS, hvor der er fokus 

på behov og cost-effektive arbejdsprocesser, må være vores fælles mål. Med såvel 

faglig som ledelsesmæssig erfaring samt erfaring fra nationale samarbejder, vil jeg 

understøtte, at driften og udviklingen af Fællesskabet FBS kommer godt fra start og 

styres fornuft ind i den samlede pakke af digital redskaber, som folkebibliotekerne 

anvender.  

   

Medlem af FBS’ Advisory Board siden 2012. Medlem af DDB’s Infrastrukturgruppe 

siden 2015 og Kulturstyrelsens Bibliografisk Råd siden 2013 

 

 

 

 


