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Navn Edina Andreasen 

Titel Bibliotekar / FBS-projektleder 

Kommune Assens 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Jeg er projektleder på implementering af FBS i Assens Kommune og en habil 

it-bibliotekar.  

For mig er det vigtigt at den fremtidige vej for FBS går i en retning, der også 

dækker mindre kommuners ønsker og behov.  Derfor er det væsentligt 

løbende at sikre en god dialog mellem styregruppen og kommunerne og 

dermed brugerne af Fælles Bibliotekssystem. 

 

Navn Morten Haggren Brynildsen 

Titel Systemadministrator 

Kommune Rebild 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Mit fokus vil være på de udviklingsområder i FBS, som 
biblioteksmedarbejderen møder i skranken og på kontoret: Cicero, 
Systematics support-portal og de øvrige grænseflader i FBS, vi bruger hver 
dag. Jeg arbejder selv dagligt med disse værktøjer, og jeg har hands on-
erfaring med administrationen af samme. Det er vigtigt, at vi er skarpe i vores 
prioritering ift. videreudviklingen og ønsker til systemet, så vi får de bedst 
optimerede systemprocesser og arbejdsgange på både store og små 
biblioteker. Gennem det seneste års tid jeg haft god dialog med Systematic 
og indsigt i deres organisation og de udfordringer, som de sidder med pt. 
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Navn Mette Secher Hede 

Titel Bibliotekschef 

Kommune Mariagerfjord 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Jeg hedder Mette Secher Hede, og er chef for bibliotekerne i Mariagerfjord 
kommune. Jeg har tidligere arbejdet som administrator af bibliotekssystemer. 
Her oplevede jeg vigtigheden af, at systemerne hurtigt kan omstille sig og 
understøtte den udvikling der sker på bibliotekerne og i samfundet omkring 
bibliotekerne.  Jeg oplevede også udfordringerne når udviklingen ikke skete i 
det tempo som der var brug for. Derfor er FBS et spændende og nødvendigt 
projekt. For at det skal lykkes, er det vigtigt at systemet fortsat er på forkant, 
og udvikler sig så det passer til bibliotekernes og borgernes behov. Det vil jeg 
gerne arbejde med og for, som medlem af FBSs styregruppe 

 

Navn Marie Herborn 

Titel Kulturcafe- og Bibliotekschef 

Kommune Ishøj 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Det er med stor glæde jeg på vegne af Ishøj Kommune opstiller til 

styregruppen for Fællesskabet FBS. Min ambition er at bidrage positivt og 

aktivt til styregruppens arbejde med at sikre optimal styring af driften og 

videreudviklingen af det Fælles Bibliotekssystem. Jeg tror på, at det Fælles 

Bibliotekssystem har et enormt potentiale. På Ishøj Bibliotek som jeg det 

sidste år har været leder for, overgik vi til det nye system tilbage i April 

måned, hvorfor jeg har konkrete erfaringer omkring processen og 

modtagelsen blandt personalet at bidrage med.  Jeg har bred erfaring med – 

og kan bidrage med – viden om økonomi, jura og strategisk ledelse, jeg er 

ikke bange for at tænke nyt eller stille det skæve spørgsmål. Jeg har forud for 

min nuværende lederstilling af Ishøj Bibliotek i en lang årrække været leder af 

et frivilligcenter. Derudover er jeg kandidat i statskundskab fra Københavns 

Universitet og har en Master i Socialt Entreprenørskab. Det vil være en ære 

at blive indvalgt på vegne af valggruppe 4 – de mindste kommuner.  

 

Navn Anni Bagge Jensen 

Titel Bibliotekschef 

Kommune Langeland 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Jeg sidder som biblioteksleder i en lille kommune med godt 12.500 
indbyggere. Vi er et lille system, og dermed har jeg f.eks. også udlånsvagter 
og bruger bibliotekssystemet til daglig. Det betyder, at jeg kan identificere 
vigtige driftsproblemstillinger, håndteringer og uhensigtsmæssigheder. Jeg er 
tidligere systemadministrator og har dermed også god baggrund for at have 
et forhold til bibliotekssystemer. 
Jeg har også været administrativ leder af det, der dengang blev kaldt teknisk 
afdeling. 
Som nuværende del af et bibliotekssamarbejde, Fynbib, vil jeg også kunne 
forholde mig til eventuelle samarbejdsmodeller og følger deraf. 
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Jeg er altså en repræsentant fra de mindre systemer, hvor jeg som chef også 
mærker konsekvenser på egen krop af driftssystemer, uden hvilke vi stadig 
ikke kan drive bibliotekerne. Jeg vil være fortaler for, at man husker at skalere 
systemer og ideer, så de også er brugbare for mindre enheder og med mere 
vægt på funktionalitet og udvikling end på store ord 

 

Navn Jens Bo Kristiansen 

Titel Bibliotekar 

Kommune Struer 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Jeg har siden 1986 været bibliotekar ved Struer Bibliotek, hvor jeg har været 
systemadministrator på DDELibra i en del år. Vi gik i drift med Cicero 25. maj 
i år, og jeg har været med i hele udbudsfasen og som systemadministrator og 
projektleder på FBS i Struer. Jeg er 61 år og synes, det er en spændende 
opgave at få udviklet Cicero til et niveau, så vi kan være lige så tilfredse, som 
vi var med DDELibra. 

 

Navn Jesper Rosenkilde 

Titel Udviklingskonsulent / souschef 

Kommune Nyborg 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Som udviklingskonsulent og souschef på Nyborg Bibliotek er jeg projektleder 

på implementeringen af FBS. Jeg stiller op til styregruppen med fokus på de 

mindre bibliotekers behov for support og udvikling samt de nye muligheder for 

samarbejder mellem PLC og folkebibliotek. Dette område har vi gode 

erfaringer med i Nyborg, hvor vi, som et af de få steder i landet, driver to 

integrerede biblioteker. Jeg forventer at bringe disse erfaringer ind i 

styregruppen med fokus på relevant udvikling af systemet i tæt kontakt med 

slutbrugerne. 

 

Navn Henrik Wendt 

Titel Leder af digital udvikling og drift 

Kommune Tårnby 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Min navn er Henrik Wendt, jeg er Leder af Digital udvikling og Drift i Tårnby 

Kommunebiblioteker. Afdelingen står for drift og udvikling af kommunens og 

bibliotekets hjemmesider, bibliotekernes og skolernes materialeindkøb, 

bibliotekets IT-drift og koordinering og udvikling af kommunens 

storskærmsløsninger. Pr. 1.8. 2016 er der 13 ansatte. 

 

Tårnby Kommunebiblioteker var det første folkebibliotek i den store 

udrulningsplan. Vi har derfor på godt og ondt gjort os en del tanker og 

erfaringer vedrørende systemet og de 3. parts leverancer der indgår i 

systemet. Herunder den rolle KOMBIT har med at styre udviklingen af det nye 

Fælles Biblioteks System. Som projektleder for både skole- og 

folkebiblioteket, har jeg oplevet udrulningen fra begge sider og kan se, at der 
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er en del forskelle i den måde systemet bruges på. Det giver udfordringer og 

synliggør forskellige behov for prioriteringer. 

 

Med Cicero FBS har vi et bibliotekssystem hvor afhængigheden med andre 

systemer står lysende klart. I den ene ende har vi et søgesystem og en 

database i DBC’s databrønd. I DDB ligger hjemmesiden og e-

ressourcesystemet, mens Bibliotekssystemet er placeret hos Systematic. 

Hvis support eller udviklingsønsket koster penge, så ligger det til gengæld i 

KOMBIT. Det er svært for kommunerne at adressere problemerne og ofte 

henvises fejl til support i en af de andre institutioner. Hver institution har hver 

sit supportsystem, med hver sin indgang og hver sin måde at håndtere 

løsningen på. F.eks. er support på søgning og visning af poster placeret hos 

DBC. Men når vi taler om beholdningssøgning, så er det Systematic og når 

det koster penge er det KOMBIT. Vi i kommunerne oplever ofte at løsninger 

på daglige problemer, ender i en kamp om hvem der skal betale, eller påtage 

sig ansvaret for at løse problemet.  

 

Som kandidat til styregruppen vil jeg se det som min opgave at skabe 

synlighed i prioriteringen af bibliotekernes og skolernes udviklingsønsker. Det 

skal heller ikke være bibliotekernes eller skolernes problem at skulle adresse 

fejl i systemet. Der skal være et sted at melde fejl ind. Mit mål er en fælles 

strategi hvor brugeren, altså både vores borgere og personalet prioriteres og 

sættes i centrum.  Det er vigtigt at den enkelte leverandør eller opdraggiver, 

hvad enten det er KOMBIT, Systematic, DBC, DDB eller Slots- og 

Kulturstyrelsen, ser systemet som én fælles løsning.  

 

 


