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Navn Sara Jørgensen 

Titel Udviklingschef 

Kommune Herning 

Valggruppe 2 

Valgudtalelse I mit virke som udviklingschef ved Herning Bibliotekerne har jeg gennem mange år 
arbejdet med digitaliserings og IT relaterede projekter. Jeg ønsker at være en del af 
FBS styregruppen for at holde fast i de intentioner og den strategi, der lå bag 
initiativet til et nyt fælles bibliotekssystem: Øget fleksibilitet og udviklingstakt, 
kommunalt ejerskab og ikke mindst mindre ressourcekrævende i drift. I den første tid 
mener jeg fokus bør være på dels at styrke kommunikationsstrukturen omkring FBS. 
Det er vigtigt med en åben og gennemsigtig kommunikation omkring FBS’ 
fremadskriden, valg og prioriteringer. Dels at etablere og konsolidere den udviklings- 
og driftsorganisation, som skal gøre FBS levedygtig på den lange bane. En 
organisation jeg anskuer som forudsætningen for efterfølgende at kunne realisere de 
ønskede gevinster, både økonomisk men også strategisk, hvor mit blik bl.a. vil hvilke 
på understøttelse af nye samarbejdsformer ml. skole- og folkebibliotek. 

 

Navn Toke Leth Laursen 

Titel Udviklings- og mediechef 

Kommune Silkeborg 

Valggruppe 2 

Valgudtalelse Jeg er Medie- og udviklingschef for Silkeborg Bibliotekerne og en del af 
bibliotekets ledelsesgruppe. Tidligere var jeg leder i et privat IT-firma, hvor jeg 
bl.a. var ansvarlig for support og servicefunktioner.  
Jeg har været engageret i styregruppen for Ding2Tal og er aktivt medlem af 
DDBs faggruppe for infrastruktur. Derudover er jeg med i DDBs 
statistikgruppe og Ereolens licensgruppe. 
Jeg stiller op til Fællesskabet FBS styregruppe fordi jeg mener, at jeg kan 
bidrage med viden om og indsigt i bibliotekernes IT infrastruktur og sikre at 
der er sammenhæng med initiativer og processer i DDB. Derudover vil jeg 
arbejde for, at bibliotekssystemet til stadighed bedst muligt og mest effektivt 
understøtter de daglige processer og arbejdsgange i bibliotekerne. 
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Navn Michael Thomsen 

Titel Sektionschef 

Kommune Frederiksberg 

Valggruppe 2 

Valgudtalelse Jeg har igennem flere år fulgt udviklingen af FBS og den øvrige digitale 
udvikling som bibliotekerne i Danmark er i gang med. Det er vigtigt at 
bibliotekerne både tænker innovativt samt omkostningseffektivt i deres tilgang 
til IT. For mange IT-projekter får lov til at blive skudt i gang uden, at der er 
tænkt på hvilken effekt, det vil have for både brugere samt bibliotekets 
organisation. Jeg har igennem mit arbejde i dag ansvaret for IT udvikling og 
drift på Biblioteket Frederiksberg – og har deraf fået en stor erfaring med 
store såvel som små IT-opgaver – både dem som er lykkedes, samt dem 
som blev mindre succesfulde. Disse erfaringer samt min store interesse for 
IT-feltet, mener jeg gør mig kvalificeret som medlem til Fællesskabets FBS 
styregruppen.  
 
Mvh. Michael Thomsen, Sektionschef Stab og administration, Biblioteket 
Frederiksberg 

 

Navn Mogens Vestergaard 

Titel Biblioteks- og Borgerservicechef 

Kommune Roskilde 

Valggruppe 2 

Valgudtalelse Biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde siden 2002, og siden 2009 

formand for Bibliotekschefforeningen. 

Ud over at være med til at fastholde fokus på et effektivt og velfungerende 

bibliotekssystem er sammenhængen mellem bibliotekssystemet og 

udviklingen på det øvrige digitale felt via navnlig DDB vigtigt. Derfor vil jeg 

også gerne arbejde for synergi mellem de to store projekter. 

 

 


