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Deltagere: Som repræsentant for: 
Henning Toft Bro (HTB) formand 
Asger W. Gewecke (AWG) 
Jørgen Christensen (JFC) 
Christian Schwarz Lausten (CSL) 
Christian Dons Christensen (CHRCHR) 

Biskopperne 
Stiftskontorcheferne 
Provsterne 
 
Kirkeministeriet 

Sekretariat: 

Torben Stærgaard 
 
Kirkeministeriet, Folkekirkens It 

Afbud: 

Inge Kjær Andersen (IKA) 
Asger W. Gewecke måtte på dagen melde afbud pga. mgl. dataforb. 

 
Landsforeningen af Menighedsråd 

            

R  E  F  E  R  A  T  
 Bilag/opfølgning: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 

 

2. Budgetforslag vedr. 2022 
Budgetforslag er udarbejdet på baggrund af ITF-gruppen indstillinger 
vedr. aktiviteter i ITF Møde 21 
TS indledte med at oplyse, at budgetforslaget fulgte ITF-indstillingen 
fra møde 21 med hensyn til aktiviteter og i øvrigt fulgte præcis den 
økonomiske ramme, som også havde været drøftet på møde 21. 
Kirkeministeriets Økonomikontor havde efter en teknisk gennemgang 
anbefalet, at der i forslaget blev indsat en oversigt over de 
afskrivninger, som skal ske i de kommende år. En sådan oversigt er 
indsat som bilag 2 og svarer til den oversigt, som blev drøftet og vist på 
møde 21. 
TS nævnte endvidere, at forslaget om at samle "Person-anlæggene" i et 
samlet anlæg med en afskrivningsperiode på 8 år var kommenteret af 
KMØ, som har oplyst at en sådan disposition vil forudsætte, at FIT kan 
sandsynliggøre, at det samlede aktivs anvendelsesmæssige levetid 
overstiger den økonomiske levetid. TS oplyste i den forbindelse, at 
moderniseringen, som netop er ved at være afsluttet, erstatter aktiver, 
som blev sat i drift i 2001 og som stadig er i drift. Nogle blev udskiftet i 
2018 og i 2020. De resterende udskiftes i 2021-22. 
CHR spurgte ind til formuleringen vedr. embedsarkivet til Person3.  
TS oplyste, at det er inkluderet i nye afskrivninger, men også at det i 
modsætning til andre aktiver der udskiftes, er et nyt system. Det har 
være drøftet i ITF ved flere møder, men er ikke besluttet igangsat og vil 
tidligst kunne blive det i sommeren 2022 – når en ny kontrakt vedr. 
CPR/Den digitale Kirkebog er indgået. 
JFC gjorde opmærksom på at indtægtsbeløbet i bilag 1 ikke stemte 
overens med beløbet i tabellen side 8.  

Bilag 159028 
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Side 2 TS oplyste, at beløbet stammer fra KM's rammeudmelding, som ikke - 
med hensyn til indtægterne - er justeret i forhold til den nye 
finansieringsmodel.  
Det aftaltes enten at gøre opmærksom på dette i en note alle at rette 
beløbet. 
(Efter mødet er det aftalt med KMØ at beløbet rettes så det stemmer overens 
med tabellen s. 8 og med de forventede indtægter. Denne rettelse er sket i 
budgetforslaget som indleveres.) 

På baggrund at de opklarende spørgsmål indstillede ITF at budgettet 
indleveres som forelagt.  
TS oplyste, at han af Inge Kjær Andersen og af Asger W. Gewecke var 
bemyndiget at oplyse, at de også bakkede op om indstillingen om at 
indlevere budgettet som forelagt ITF. 

3. Kommissorium vedr. Strategi for Folkekirkens Datavarehus 
Udkast til kommissorium for udvikling af en strategi vedrørende 
Folkekirkens Datavarehus. 
ITF indstillede at kommissoriet, som er afstemt med KMØ, kan danne 
grundlag for en strategiproces vedr. folkekirkens Datavarehus. 
Det blev i den forbindelse fremhævet af ITF, at brugere skal involveres i 
fornødent omfang og opfordrede FIT til at være konkrete i forhold til at 
vise hvad et datavarehus kan anvendes til – evt. i form af use cases. 
Herunder også se på hvad andre – som er længere fremme med dette (fx 
UVM) – har gjort på området. 
Det aftaltes, at denne brugerinvolvering vil ske, samt at det vil fremgå 
når fase 1 præsenteres til september. 

Bilag 162016 

4. Eventuelt 
JFC ønskede oplyst hvordan det gik med det tidligere omtalte værktøj 
til at facilitere digital konfirmandundervisning. 
TS oplyste, at der sammen med konfirmandcentret havde været afholdt 
et møde med den tyske leverandør og den evangelisk lutherske kirke, 
som ejer systemet. Mødet var resulteret i, at det blev klarlagt, at 
omkostningerne ved at tilpasse systemet til dansk ville være betydelige 
(ca. 1. mio kr. + udgifter til oversættelse), samt at vi ikke som sådan 
kunne garanteres at have indflydelse på den fremtidige udvikling. Dette 
sammenholdt med den ret store udgift betød, at vi ikke anbefalede at gå 
videre med projektet.  
I stedet arbejdes – sammen med konfirmandcentret – med et andet 
produkt, som kan anvendes som et supplement til den fysiske 
undervisning, som atter kan finde set.  
Når en igangværende sikkerhedsvurdering er afsluttet forlægges sagen 
for ITF – forventeligt på møde 23 – mandag den 14. juni 
 

 

Mødet sluttede kl. 9:00 

 


