
Dagsorden  

                   FOLKEKIRKENS IT  

 It-Følgegruppemøde, møde nr. 29  
- mandag den 20. juni 2022 kl. 12.30 – 17.00 i Folkekirkens It 
                

Deltagere: Som repræsentant for: 

Inge Kjær Andersen, formand (IKA) 

Tine Lindhardt (TL) 

Helle Ellens Ostenfeldt (HEO) 

Per Vibskov Nielsen (PVN) 

Christian Dons Christensen (CHRCHR) 

 

Landsforeningen af Menighedsråd 

Biskopperne 

Stiftskontorcheferne 

Provsterne 

Kirkeministeriet 

 

Sekretariat: 

Morten Kildevang Jensen/Sofie Navntoft Sønderskov 

 

Kirkeministeriet, Folkekirkens It 

Afbud: Christian Schwarz Lausten (CSL) pga. tog fra 

Aarhus måtte vende om. 

Digitaliseringskyndig 

            

R  E  F  E  R  A  T   

   

1.  Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. PVN bemærkede, at det ikke fremgik 
af referatet fra sidste møde, at han var fraværende. Det er hermed 
noteret i dette referat. 
 

 

2.  TEMA: Oplæg ved CFCS (Center for Cybersikkerhed) 
En repræsentant fra Center for Cybersikkerhed kommer og 
fortæller om trusselsbilledet, og hvordan de bistår myndigheder 
med sikkerhed  
To konsulenter fra Center for Cybersikkerhed (rådgivning, 
trusselsenheden) holdt et oplæg om centrets virke og 
trusselsbilledet i forhold til Danmark/myndigheder m.fl. Centret 
er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, men er etableret på 
eget lovgrundlag. 
Center for Cybersikkerhed kommenterede, at Danmark er et 
meget digitaliseret land, og det nok er nyttigt, men at det også 
stiller store krav til de nationale og lokale 
sikkerhedsforanstaltninger. 
 
CFCS orienterede om forskellige typer cyberangreb og om 
sikkerhedsforanstaltninger, som både relaterede sig til 
systemsikkerhed og brugeradfærd, herunder opmærksomhed på, 
hvilke mails man besvarer samt at passwords man vælger, til 
diverse login, gerne må være komplicerede, da det gør det mere 
vanskeligt for hackere at trænge igennem til systemerne. 
 

 

3.  TEMA: Eventuel styrket kommunikation om betydningen af 
økonomisk prioritering, udvikling og drift af it-systemer 
Punktet blev udskudt til næste møde.  
 

Drøftelse udsat til ITF-M-

30 den 6. september 2022. 
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IKA, TL og PVN bad dog til brug for drøftelser med de respektive 
baglande hen over sommeren om et notat med uddybning af 
omprioriteringsansøgningen fra FIT.  
 

4.  Regeringens nye digitaliseringsstrategi  
MOKJ præsenterede uddrag af regeringens digitaliseringsstrategi 
fra maj 2022. 
Der er 61 initiativer. Regeringen nedsætter et Digitaliseringsråd, 
hvor Microsofts direktør er udnævnt til formand. Den nye 
digitaliseringsstrategi nævner ikke KM eller folkekirken specifikt, 
men generelle faktorer i forhold til digitalisering gør sig 
gældende. Af strategien fremgår visioner om øget brug af 
teknologi. MOKJ fremhævede strategiens visioner for Cyber- og 
informationssikkerhed, Mere tid til kerneopgaven (kan betyde 
noget ift. mødekultur - fx kan man nøjes med at være virtuel), 
Grøn omstilling og stærkt digitalt fundament. 
 
Et stærkt digitalt fundament handler bl.a. om bedre adgang til 
data og deling på tværs af myndigheder. 
 
CHRCHR nævnte, at Folkekirkens Grønne Omstilling (FGO) bør 
gøres opmærksom på regeringens strategi og metoder for grøn 
omstilling med henblik på eventuel koordination med relevante 
myndigheder om FGOs egne initiativer til måling og 
dokumentation for fremdriften.  
 

Læs evt. strategien her 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkekirkens grønne 

omstilling skal gøres 

opmærksom på 

Regeringens 

digitaliseringsstrategi. 

5.  Digitaliseringskonference 2022 – status 

Tilmeldingssiden går i luften den 30. juni 2022. Udkast til tilpasset 
tematekst. Der arbejdes løbende på siden frem mod 20. juni-ITF-
M29. 

Temateksten til tilmeldingssiden blev drøftet og input til 
småændringer givet. Således blev det aftalt, at tilmeldingssiden 
går i luften den 30. juni 2022 med den redigerede tematekst. 

Årets Digitaliseringskonference sætter fokus på, hvordan man 
tiltrækker en generation, der er vokset op i en tempofyldt digital 
tid, til en kirke, der ofte er knyttet helt konkret til et sted og dets 
mennesker og dets præst – og som ikke har det nemme og 
hurtige, men det vigtige og det væsentlige som perspektiv. 

Status og evt. bemærkninger 

til tilpasset tematekst 

6.  Status på dialogmøder – genbesøg af handlingsplan 

Folkekirkens It har i perioden gennemført 3 møder med 
folkekirkelige repræsentanter. 

SNP orienterede om, at der er afholdt 3 ud af 7 møder med 
folkekirkelige repræsentanter. Der er indtil videre holdt møde 
med Præsteforeningen, Provsteforeningen og stifterne. Det har 
været gode møder og konkrete input. Det kan iagttages, at der er 
stor efterspørgsel efter uddannelse, kurser og vejledninger dels i 

Mundtligt på mødet 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/ny-digitaliseringsstrategi-saetter-retningen-for-danmarks-digitale-fremtid/
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konkret systembrug, men også i forhold til generelle it-
færdigheder. Endvidere ser det ud til, at de fleste af de hidtidige 
handlingspunkter og projekter stadig er aktuelle, dog 
tilkendegiver flere at coronatiden har betydet, at det ikke længere 
er behov for kurser om kommunikation på sociale medier. Møder 
med øvrige interessenter afholdes i juni, jf. Landsforeningen af 
Menighedsråd, Kordegneforeningen, Folkekirkens uddannelses- 
og videnscenter og Kirkemusikskolerne. Der afholdes endvidere 
et møde med Folkekirken.dk i starten af august. 

Der laves en samlet opsamling på dialogmøderne – Genbesøg af 
handlingsplan – til ITF-M30 i september 2022. 

 

7.  Orientering om: 
a) Implementering af whistleblowerloven i folkekirken 

CHRCHR anførte, at det udsendte notat var foranlediget af et 
tidligere fremsat ønske i It-Følgegruppen. Det fremgår bl.a., at 
ordningen skal implementeres på folkekirkelige arbejdspladser 
med mere end 50 ansatte som registreret i CVR-registeret. 
Præster er i CVR registrerede som ansatte ved 
stiftsadministrationerne og vil således være omfattet af det 
enkelte stifts WB-ordning. Notatet viste også, at der var ca. 14 
menighedsråd og andre lokale arbejdspladser, som havde 50 eller 
flere ansatte. Disse arbejdspladser var også pligtige til at oprette 
WB-ordninger. Kirkeministeriet havde i første række fokus på 
etableringen af WB-ordninger for fællesfondsinstitutionerne, 
herunder stifterne, mens de lokale arbejdspladser i princippet 
selv kunne vælge, hvordan de ville tilrettelægge en WB-ordning. 
Ministeriet var bekendt med, at en arbejdsgruppe i regi af 
stiftskontorcheferne var ved at se på, hvordan loven kunne 
implementeres.  
HEO redegjorde for, at stifterne har nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af stiftskontorchefer, som i øjeblikket er ved at afsøge 
mulige leverandører. IKA spurgte til, hvor notatet stiller 
menighedsrådene i forhold til WB-ordninger. Det blev drøftet, at 
menighedsråd som udgangspunkt er velkomne til at anvende den 
samme WB-ordning, men det er en beslutning, som den enkelte 
arbejdsplads skal tage. 
TL nævnte, at implementeringen af WB-ordninger som det nu 
forelå oplyst næppe var en opgave for It-Følgegruppen.  

b) Stifternes betaling for KIS licenser 

It-Følgegruppen kvitterede for modtagelse af notatet og havde 
ikke yderligere spørgsmål. 

c) Nye sikkerhedstiltag på kirkenettet 

MOKJ fremlagde linjerne i det medsendte notat om nye 
sikkerhedstiltag på Kirkenettet. IKA spurgte til, hvordan to-faktor 
autentificering faktuelt virker på brugerne.  
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MOKJ redegjorde for, at menighedsrådsmedlemmer ikke bliver 
ramt – med mindre, at de har en Kirkenet-pc og skal anvende 
VPN-forbindelsen (den sikre tunnel) til Kirkenettet. Der vil fortsat 
være to-faktor autentificering på DAP i form af indlogning med 
NemID / MitID.  

TL foreslog, at man bredte implementeringsorganisationen 
længere ud end til FIT og forslog, at der blev uddannet nogle 
superbrugere. 

Orienteringen om a) og b) sker i forlængelse af spørgsmål, der er 
rejst på tidligere ITF-møder. 

8.  Status på projekter  

Statusnotatet vedr. projektporteføljen er vedlagt, men gennemgås 
ikke på mødet. FIT kan fremhæve projekter til orientering eller 
drøftelse og It-Følgegruppen kan bede om drøftelse af de enkelte 
projekter. 

IKA spurgte til Nyt Intranet og konkrete tidsplaner for de 
”afhængige” andre systemer som nyt arkiv til menighedsråd og ny 
postløsning. SNP nævnte, at der er lavet en tidsplan for 
Kirkeportalen som er kommunikeret på siden for Kirkeportalen. 

 

9.  Eventuelt 

Næste møde er den 6. september, kl. 12.30-16.00. 

 

Mødet sluttede kl. 17.00 


