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R E F E R A T
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
HEO ønskede et pkt. om KIS licenser sat på dagsordenen. Det blev
aftalt drøftet under ’Eventuelt’.
Det samlede budget i 2023
FIT fremlagde det endelig budgetforslag inkl. budgetansøgningen
og orienterede om, at det justerede budget er udarbejdet i
henhold til de drøftelser, der var på mødet i ITF-M27 den 7. april
2022.
TL spurgte til baggrunden for den ønskede/ansøgte sum under de
angivne punkter, jf.
- Drift og vedligehold af eksisterende systemer, herunder
afskrivninger
- Genanskaffelser af eksisterende systemer
- Nyanskaffelser
- Fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau for
forretnings- og driftsudvikling.
CHRCHR gennemgik de konkrete budgetønsker/forhøjelse pr.
område, jf. ansøgningen.
TL spurgte til, hvad planen var, hvis ikke ansøgningen eller kun
dele af ansøgningen blev imødekommet. CHRCHR redegjorde for,
at det er der ikke taget stilling til, og at ministeriet først, hvis
ansøgningen ikke imødekommes, vil komme med et oplæg til
prioritering, hvor service til folkekirken nødvendigvis vil skulle
prioriteres i forhold til at sikre, at den daglige drift kunne holdes
kørende.
HEO spurgte til den forventede anskaffelsessum på FLØS, som var
opgjort til 22.698 t.kr., herunder om det oplyste beløb var
inklusive konsulentbistand. FIT bekræftede, at det var det.
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IKA og TL udtrykte ønske om at kunne kommunikere præcist,
ensartet og kortfattet over for deres respektive baglande i forhold
til argumenterne for budgetansøgningen.
3.

Side 2

Udkast til emner i Resultataftale for Folkekirkens It 2023
Vedlagt
FIT fremlagde sine forslag til næste års resultataftale mellem
departementschefen og kontorchefen i Folkekirkens It. Følgende
mål blev drøftet i henhold til den kendte opdeling mellem
driftsmål og kvalitets- og udviklingsmål:
Driftsmål
1. (Fortsat mål) Driftsoppetid
2. (Fortsat mål) Servicemål vedr. Brugerservice
3. (NY) Status på opfyldelse af sikkerhedskrav (ISO 27001 og
tekniske minimumskrav)
4. (Udgår) Nøgletal
5. (Udgår) Kirkekalender.
Kvalitets- og udviklingsmål
1. (Fortsat mål) Opfølgning og realisering af digitaliseringsstrategiens handlingsplan
2. (NY) Revision af It-leveranceaftaler og forbedret
kvartalsrapportering til stiftscentre
3. (NY) Optimeret og udvidet sikkerhedsenhed, herunder DCIS
årshjul
4. (NY) Ledelsesrapportering ift. ny supportportal.
ITF spurgte ind til de enkelte punkter. Det blev bl.a. drøftet, at
målet om ledelsesrapportering i en ny supportportal skal hedde
noget andet. HEO ville gerne have uddybet, hvad FIT mente med
ledelsesrapportering. FIT redegjorde for, at det i den nye
supportportal vil være muligt at trække forholdsvis præcise data
på brugernes forespørgsler og efterspørgsler, hvilket der kan
trækkes rapporter om, som bør gennemgås mhp. at kunne
iværksætte tiltag til forbedring.
CSL bemærkede, at det er hans indtryk, at der er en imageudfordring hos Folkekirkens It, og at det kunne være relevant og
interessant, at foretage en måling – fx i en omdømme-analyse. IKA
og TL fandt beskrivelsen af behovet rigtig. Det blev aftalt, at der i
forhold til det konkrete forslag skulle tilrettelægges en intern
drøftelse først, dvs. før en egentlig analyse eller måling burde
iværksættes. I den forbindelse blev det drøftet, at emnet evt.
kunne tage op som en temadrøftelse til et kommende ITF-møde.
IKA spurgte ind til punktet om it-leveranceaftaler. CHRCHR
forklarede, at it-leveranceaftalerne er vigtige
styringsinstrumenter, som regulerer leverancerne fra FIT til
stiftscentre, og som danner ramme for den nødvendige tætte
dialog mellem systemejer og systemansvarlig.
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4.

Revideret oplæg til digitaliseringskonferencen
SNP fremlagde det reviderede oplæg til
digitaliseringskonferencen. Oplægget var justeret i henhold til
ITF’s bemærkninger på det foregående møde. Temaet til
konferencen blev forslået at være nye forventninger til
folkekirken med fokus på, at nye generationer stiller andre krav
til institutioner og kommunikationsformer, end tilfældet hidtil
har været. Dette uanset, om de nye generationer skal komme i
kirken som medlemmer, valgte eller ansatte.
IKA havde fortsat bemærkninger til temateksten og nævnte, at
der ikke bør sættes spørgsmål ved, om folkekirken fortsat er en
samfundsbærende institution. TL var enig, og CHRCHR tilføjede,
at der stadig var lidt for meget ”brændende platform” over
temateksten, men at det gerne måtte fremgå, at de unges tilgang
til tilværelsen og institutioner kræver noget andet end i dag. Det
blev aftalt, at de to første afsnit reformuleres, og at ITF ser
oplægget igen inden udsendelse med tilmeldingssiden. I forhold
til oplægsholdere var flere navne i spil, og det blev drøftet, at FIT
undersøger nærmere, hvad der er muligt.

På mødet

5.

Eventuelt
KIS
HEO nævnte, at stifterne havde modtaget et brev fra FIT vedr.
betaling for KIS (licenser) og spurgte til grundlaget for, at
stifterne pludselig skulle til at betale for KIS, hvilket de ikke
tidligere havde gjort. HEO fremhævede, at stifter jo havde nogle
obligatoriske tasteopgaver i KIS. Af brevet fremgik, at stifterne
fremover ville have 2 licenser til rådighed medmindre de valgte at
tilkøbe flere.
Tal på sogn.dk
TL nævnte, at hun gerne på et tidspunkt vil drøfte tal på sogn.dk
samt FUV’s statistikker.
Næste møde er den 20. juni, kl. 12.30-17.00. FIT planlægger bl.a.
et indlæg af CFCS.
Mødet sluttede kl. 16.30
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