
 
 

 

 

Valgudtalelser fra kandidater til valget til FBS’ styregruppe 2018 

 

Valggruppe 1: 

Navn Steffen Nissen 

Titel Sekretariatschef 

Kommune Odense 

Valggruppe 1 

Valgudtalelse Jeg har været medlem af FBS styregruppen de seneste to år og genopstiller 
for en ny periode. Jeg synes det er vigtigt søge at bidrage til den fortsatte 
udvikling af FBS – hvor de kommende års udvikling vil få afgørende 
betydning for samarbejdets egentlige strategiske berettigelse, når der om 
nogle år skal etableres et genudbud. 
 
Som sekretariatschef i Odense Biblioteker og Borgerservice 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 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.  
 
Jeg er formand for Odense Biblioteker og Borgerservice Udviklingsforum, der 
hele tiden sætter nye pejlemærker for bibliotekets projektudvikling – ikke 
mindst i et tæt samspil med Slots- og Kulturstyrelsen og DDB-puljen og på en 
måde, så dette sker i relevant samspil med bibliotekets 
centralbiblioteksfunktion.  
 
På nogle områder er FBS samarbejdet allerede blevet en stor succes – nu 
hvor det er en realitet, at alle landets kommuner deltager i samarbejdet, og 
hvor Cicero nu er udrullet til (næsten) alle kommuner. Med den store og 
brede opbakning til systemet og med den prisjustering, der var nødvendig at 
gennemføre i 2017, er der styr på økonomien i FBS – og grundlaget er skabt 
for at kunne prioritere de nødvendige midler til den udvikling, som er 
altafgørende. 
 
Når arbejdet med at udvikle Cicero derfor fremadrettet kan blive højprioriteret 
– vil en af de ting, der bliver vigtige at tage fat på umiddelbart være statistik: 
Alle aspekter af dette område, lige fra adgang til rådata til produktion af valide 
og pålidelige standardstatistikker og ledelsesinformation – bør have absolut 
højprioritet her i 2018.  
 
Et par andre forhold, som jeg mener fortjener at få særligt fokus i den 
kommende periode i FBS styregruppen, ud over styregruppens generelle 
ansvar for at understøtte den rette prioritering af udviklingsønsker:  
 



 
 

Kan styregruppen understøtte et benchmark-arbejde omkring arbejdsgange i 
forbindelse med brugen af Cicero? Et arbejde, der både kan understøtte 
business casen i FBS – men også forhåbentlig kan være med til at styrke 
brugertilfredsheden med systemet, hvor den seneste 
tilfredshedsundersøgelse viser, at denne tilfredshed endnu kun er på det 
jævne. 
 
Hvordan kan vi i FBS samarbejdet gøre os nogle erfaringer med anvendelse 
af andre leverandører end vores hovedleverandør, og på den måde 
understøtte at vi skaber en mere reel konkurrencesituation i udviklingen? 
 
Sidst men ikke mindst vil det være vigtigt og nødvendigt også i den 
kommende periode at holde fokus på, at både folkebiblioteker og 
pædagogiske læringscentre deltager i udviklingen af FBS samarbejdet. Der 
er ikke nødvendigvis endnu fundet den helt rigtige balance på det her punkt, 
og det er en opgave, styregruppen må være aktiv medspiller i at få udviklet 
en bæredygtig model for. 

 

Navn Ulla-Pia Larsen 

Titel Afdelingsleder 

Kommune København 

Valggruppe 1 

Valgudtalelse Jeg hedder Ulla-Pia Larsen og er afdelingsleder i Københavns Biblioteker, 
hvor jeg har ansvaret for udvikling og drift af bibliotekernes kontaktcenter, 
web og digitale løsninger. Gennem kontaktcenteret opsamles input fra både 
borgere og medarbejdere om brugervenlighed og funktionalitet af 
løsningerne, og dermed har jeg gode forudsætninger for at bidrage til den 
forretningsmæssige udvikling af FBS.  
 
Jeg har en solid biblioteksbaggrund, hvor jeg bl.a. har arbejdet med at 
omsætte digitale løsninger i praksis. 
 
Jeg vil arbejde for at udvikle de rigtige løsninger, der letter og understøtter 
lokale arbejdsgange for flest muligt. Jeg vil bidrage med min praksisnære 
erfaring til det strategiske arbejde i styregruppen og til udvikling af FBS.  Mit 
fokus er på løsninger, der virker både for borgerne og for de medarbejdere, 
der skal arbejde med dem. 

 

Valggruppe 2: 

Navn Lars Bornæs 

Titel Bibliotekschef 

Kommune Silkeborg 

Valggruppe 2 

Valgudtalelse Jeg er bibliotekschef i Silkeborg, hvor jeg også i en længere periode var 
udviklingschef. 
Jeg har gennem en årrække arbejdet i Bibliotekschefforeningen og sidder pt. 
som medlem af Danmarks Biblioteksforenings forretningsudvalg. 
Jeg stiller op til FBS styregruppen fordi jeg anser et velfungerende fælles 
bibliotekssystem for både skoler og folkebiblioteker, som helt centralt i det 
daglige arbejde, som hver dag udføres dag i alle landets kommuner. FBS er 



 
 

så centralt i vores branche, både økonomisk og strategisk, at det skal have 
absolut ledelsesmæssigt fokus. 
Hvis jeg bliver valgt ind i styregruppen vil jeg arbejde for: 

• Sikker drift og oppetid. 

• Forbedret brugervenlighed. 

• Overholdelse af tidsplaner og prisaftaler. 

• Stærkt fokus på processer og funktionaliteter, som kan effektivisere 
og rationalisere interne   arbejdsgange og styrke organisationens 
ledelsesværktøjer. Fuld integration af funktionaliteter i 
økonomisystemerne. Fuld adgang til rådata i forhold til statistik. 
Hjælpefunktioner i forhold til outsourcing. 

• Prioritering af en (basis)udvikling som kommer flest mulig kunder til 
gode. 

• Bedre understøttelse af samarbejdet imellem folkebiblioteker of 
skolebiblioteker. 

Jeg kan bidrage med viden og indsigt i ovenstående indsatsområder. 

 

Navn Lars Hende Svenson 

Titel Skolechef 

Kommune Kolding 

Valggruppe 2 

Valgudtalelse Folke- og skolebibliotek samarbejdet har løftet sig gennem FBS 
Et tæt samarbejde mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre om 
drift af fælles bibliotekssystem indebærer en række indlysende fordele, fx at 
muligheden for at hjælpe kommunens børn mere ensartet og have 
muligheden for at lave målrettede læringsforløb, der efterkommer skolernes 
læringsmål. FBS er ovre de værste børnesygdomme og kører relativt stabilt 
og vi går en tid i møde, hvor udviklingsønskerne kan komme i spil. Jeg vil 
gerne være med til at præge den udvikling gennem arbejdet i FBS 
styregruppen og dermed sikre, at skoleområdets strategiske ambitioner tages 
med ind i overvejelserne. Jeg erfarer i øvrigt at samarbejdet via FBS lokale 
styregruppe i Kolding er blevet løftestang for et bredere strategisk 
samarbejde mellem skole og folkebiblioteksområdet. Eksempelvis udvikling af 
kompetenceudviklingsforløb, der er med til at sikre stærkere  læringsforløb for 
eleverne. 
Jeg har 7 års erfaring som skolechef, først i Aabenraa Kommune, hvor jeg 
blandt andet indgik i kommunens Digitale styregruppe, og siden 2017 i 
Kolding kommune, hvor FBS havde svære opstarts betingelser på 
skoleområdet, men via tæt samarbejde med Folkebiblioteket og 
ledelsesmæssigt, har dette ændret sig markant, det seneste år. Disse 
erfaringer stiller jeg gerne til rådighed for et samarbejde via FBS-
styregruppen. 

 

Valggruppe 3: 

Navn Kristine Nygaard Ledet 

Titel Bibliotekschef 

Kommune Skive 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Bibliotekssystemet er et af vores allervigtigste redskaber. Derfor er det vigtigt, 
at det fungerer for alle uanset behov, størrelse og IT/økonomiske formåen. 



 
 

Det skal kunne fungere på de helt store folkebiblioteker, og på PLC’en på den 
lille landsbyskole. For mig er det vigtigt, at FBS lever op til at være et system 
for alle. Udviklingen af FBS er naturligvis central. Der er afsat langt flere 
midler til den del end da jeg trådte til, hvilket var nødvendigt. Samtidig er 
økonomien bestemt heller ikke uvæsentlig, og vi nærmer os en max pris. Vi 
hører typisk, hvor meget der er at spare, men hvis det blot betyder 
merarbejde et andet sted, så skrider det. Det er derfor vigtigt, at FBS udvikler 
sig i en retning, der sikrer effektive arbejdsgange. Lige så vigtigt er det, at vi 
står med et system, der følger med tiden. Når vi går ud i et nyt udbud om 
nogle år, er det essentielt, at der rent faktisk er konkurrence på markedet, så 
vi kan holde fast i den besparelse, som har været en stor del af meningen 
bag det her projekt.  
Min tid i styregruppen har gjort mig klogere. Klogere på, hvor kompleks et 
projekt og proces det er, hvordan ord kan tolkes og krav drejes. De erfaringer 
og den viden de to år i styregruppen har givet mig, vil jeg gerne bringe med i 
den nye. 

 

Navn Rebekka Kinimond Carlson 

Titel Bibliotekschef 

Kommune Hvidovre 

Valggruppe 3 

Valgudtalelse Jeg har valgt at stille op til Fællesskabets Bestyrelse, da en fornuftig og 
fremtidssikret videreudvikling af vores fælles digitale rygrad er essentiel, hvis 
folkebiblioteker og PLC skal kunne leve op til de krav, vi vil blive mødt med i 
fremtiden. 
 
Jeg har deltaget i arbejdet med FBS siden de workshops, der blev afholdt i 
forbindelse med kravsspecifikationsarbejdet og har derfor en forståelse for 
historikken i projektet. Jeg har ydermere den fordel, at jeg har arbejdet i IT-
branchen og derfor også har en indsigt i leverandørsidens tilgang til udvikling 
og prioritering. 
 
Mit fokus er på at sikre, at vi får et stabilt, driftssikkert og fleksibelt system 
inden for den givne økonomiske ramme. Jeg er derudover optaget af 
brugervenlighed og ledelsesinformation, primært statistik, men også 
integrationsmuligheder til andre systemer med henblik på genanvendelse af 
data og smidige arbejdsgange. 

 

Valggruppe 4: 

Navn Anni Bagge Jensen 

Titel Biblioteksleder 

Kommune Langeland 

Valggruppe 4 

Valgudtalelse Jeg er biblioteksleder i en lille kommune med godt 12.600 indbyggere. 
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.  



 
 

Mit fokus vil ligge på at optimere systemet og arbejde for, at det fra nu af 
udvikles i takt med bibliotekernes behov, og ikke mindst at den økonomiske 
model overholdes, samt at vi får mest muligt ud af det store fællesskab. 
Samspillet med DBC og DDB ligger mig ligeledes meget på sinde. 

 


