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Navn Jørgen Bartholdy 

Titel Biblioteks- og borgercenterchef 

Kommune Skanderborg 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Det er vigtigt for bibliotekerne, at vi ikke overlader udviklingen af det, der 

bliver folkebibliotekernes vigtigste digitale redskab, til fagprofessionelle 

medarbejdere alene. Som bibliotekschefer sidder vi med det endelige ansvar 

og med indsigt i de langsigtede strategier, og det er os, der skal sikre en 

sammenhæng mellem den overordnede udvikling og de mere konkrete 

muligheder. 

 

Skanderborg Kommune har afsluttet implementeringen af FBS og vi har nu 

overskud til at kigge lidt længere fremad. Derfor tror jeg, at jeg kan tilføre 

arbejdet i styregruppen og dermed udviklingen af FBS værdi. 

 

Navn Rebekka Kinimond Carlson 

Titel Udviklingschef 

Kommune Hvidovre 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Jeg stiller op til valg til Fællesskabets Bestyrelse, fordi jeg dels har deltaget 

aktivt i projektet helt tilbage fra udformningen af kravsspecifikationen og 

derfor kender historikken, dels fordi jeg qua min baggrund (som selvstændig 

og som webmaster i Microsoft Danmark) har både detaljeorienteret og 

forretningsmæssig indsigt i IT-system og projektstyring. 

Mit primære fokus er at sikre, at vi holder fast i behovet for et driftssikkert, 

brugervenlig og fleksibelt system inden for realistiske økonomiske rammer. 

Jeg er optaget af folkebibliotekernes rolle som aktive formidlere, og jeg har et 

godt samarbejde med vores Skoleafdeling, hvilket giver mig indsigt i de 

behov og ønsker, der findes på skoleområdet. 
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Baggrundsdata: 

Jeg er 38 år og uddannet som Bibliotekar D.B. fra Danmarks Biblioteksskole, 

København i 2001 og som Kandidat i Tværfaglig IT-Udvikling fra IT 

Universitetet i 2003. 

Jeg har været ansat ved HvidovreBibliotekerne siden 2007, først som 

webmaster, derefter som Udviklingschef. Pt. er jeg fungerende bibliotekschef. 

 

Navn Bente Christensen 

Titel Driftchef 

Kommune Ballerup 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Jeg ønsker at bidrage qua min lange erfaring udi biblioteksverdenen til i god 

dialog at styre videreudviklingen af FBS til gavn for såvel folkebiblioteker og 

pædagogisk læringscentre, samt aktivt være med at prioritere 

udviklingsopgaverne, således at systemet vil understøtte bibliotekerne 

mulighed for at effektivisere og smidiggøre biblioteksfunktionerne. 

 

 

Navn Morten Fogh 

Titel Bibliotekschef 

Kommune Aabenraa 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Jeg har deltaget i Organisationsfølgegruppen og vil gerne bidrage til at sikre 

kontinuiteten i projektet ved at stille mig til rådighed for den kommende 

styregruppe. 

 

Aabenraa har sammen med Horsens været pilotkommuner for 

implementeringen af FBS, og den proces har givet værdifuld og relevant 

indsigt i det store udrulnings- og udviklingsforløb, kommunerne står over for – 

et forløb der helst skal foregå så nemt og problemfrit som muligt. 

 

Jeg har gennem mange år arbejdet med det ledelsesmæssige og 

organisatoriske perspektiv på nationale indsatser i bibliotekssektoren – pt fx 

udviklingen af et fælles, nationalt, digitalt musiktilbud. 

 

Jeg varetager sammen med min funktion som bibliotekschef en række 

tværgående opgaver i den kommunale forvaltning, hvor jeg blandt andet 

møder og arbejder sammen med skoleområdet som forvaltningens medlem 

af kommunens digitale styregruppe. 

 

 

Navn Kristine Nygaard Ledet 

Titel Bibliotekschef 
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Kommune Skive 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Selvom vi alle hedder folkebiblioteker eller pædagogiske læringscentre, så er 

vi ikke ens. Både behov og vilkår er forskellige. Min tilgang til at melde mig 

som kandidat for styregruppen er, netop at rumme forskellighederne. Lige fra 

økonomi over behov til lokale muligheder. Et fælles bibliotekssystem betyder 

for mig netop, at det er fælles. Noget vi alle sammen ejer og har ansvar for 

fungerer og udvikler sig, på en måde der rummer os alle sammen. Det er 

vores væsentligste arbejdsredskab i rigtigt mange situationer, så det har stor 

betydning, hvordan det fungerer, hvordan det er at arbejde med, hvad det kan 

osv. Nogle steder skal det bruges til meget simple opgaver, og andre langt 

mere komplicerede. Nogle steder kan biblioteket selv gå ind og udvikle 

funktioner, mens andre (som Skive) ikke har de muligheder. Men uanset 

vilkår så har vi samme behov for, at det virker optimalt i dagligdagen. 

Samtidig er økonomien en vigtig faktor. Jeg synes ofte, at den har det med at 

stikke af, selvom intentionen var modsat.  

En sidste ting er kommunikationen. Her hvor systemet er nyt og for mange 

endnu uprøvet, er det en ret væsentlig faktor, hvilket også er en grund til at 

stille op. 

  

Lidt om mig og Skive: 

Skive Bibliotek består af et Hovedbibliotek, to bogbusser og bogbilen 

Mobillen. Vi er 30 ansatte. Skive Bibliotek har i dag driftsaftaler for 

kommunens pædagogiske læringscentre samt SOSU skolen.  Jeg har været 

ansat som bibliotekschef siden 1. december 2014, og kommer fra en stilling 

som Leder for formidling og service ved Viborg Bibliotekerne. 

 

Navn Marianne Olsen 

Titel Stadsbibliotekar 

Kommune Greve 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Jeg hedder Marianne Olsen, er Stadsbibliotekar ved Greve Bibliotek og stiller 

op til en plads i styregruppen for Fællesskabet FBS, valggruppe 3. 

 

Jeg har siddet i Organisationsfølgegruppen og været en aktiv og mødestabil 

deltager i denne gruppes arbejde. Jeg meldte mig i sin tid til at indgå i 

organisationsfølgegruppen, fordi jeg finder det væsentligt at forholde sig til, 

hvordan vi fremadrettet sikrer, at FBS udvikler sig kvalitativt og innovativt til 

fællesskabets bedste med fokus på såvel de pædagogiske læringscentre 

som folkebibliotekernes krav og behov. 

 

Jeg stiller op til styregruppen ud fra et ønske om at sikre kontinuitet i arbejdet 

med FBS. Jeg forestille mig, at de erfaringer og den viden, jeg har med mig 

fra vore diskussioner omkring government, som har fyldt meget i 

organisationsfølgegruppens arbejde, vil kunne bidrage til fundamentet for den 

kommende styregruppes arbejde. Det er vigtigt for mig, at styregruppen ikke 
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er et politisk organ eller en brugergruppe, men et klart strategisk udviklings og 

arbejdsfællesskab 

 

Navn Pernille Saul 

Titel Afdelingsleder 

Kommune Guldborgsund 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for Fællesskabets FBS styregruppe, da 

jeg gerne vil yde mit bidrag til at videreudvikle FBS på baggrund af de 

nuværende mål: et moderne fælles system for både folke- og skolebiblioteker 

baseret på en åben platform, som benytter sig af muligheden af at integrere til 

tilgrænsende systemer. 

 

Jeg kan bidrage med stor it-faglig viden og kompetencer. Jeg har i mere end 

20 år arbejdet med it og biblioteker, både som systemadministrator og 

webmaster, som ansvarlig for driftsafviklingen af Vordingborg og Faxe 

kommuners bibliotekssystemer og på det overordnede strategiske plan, som 

leder af Det digitale Bibliotek, Guldborgsund-bibliotekerne. 

 

Jeg har både anvendt, men også forøget, min viden om it og biblioteker ved 

at være medlem af en række råd og udvalg i Slots- og Kulturstyrelsen: 

danZIG, som primært beskæftiger sig med biblioteksstandarder, BIL (Udvalg 

for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde) og Bibliografisk Råd. 

Herudover er jeg medlem af Dansk Standard S-24 U4, som beskæftiger sig 

med standarder til udveksling af data på tværs af systemer. 

 

Jeg har organisatorisk erfaring både fra ovennævnte, men også som 

mangeårigt medlem af DDElibras brugerbestyrelse, som formand for 

bibliotekarernes IT-faggruppe og uden for biblioteksverdenen 

(skolebestyrelser, museumsbestyrelse m.m.). 

 

Jeg har et indgående kendskab til FBS, da jeg har deltaget i udarbejdelse af 

kravspecifikationen, udvælgelse af tilbud, og er medlem af 

Organisationsfølgegruppen. Jeg har også et praktisk kendskab, da jeg har 

været projektleder på overgangen til FBS i Guldborgsund Kommune og er 

systemadministrator i den første fase efter systemskiftet. 

 

Det vil derfor være en fornøjelse at få mulighed for at bidrage til såvel 

konsolideringen som udviklingen af FBS i endnu en periode. 

 

 


