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Der forelå afbud fra afdelingsleder Steffen Brunés, Kirkeministeriet. I dennes 
fravær fungerede Torben Stærgaard som mødeleder. 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Torben Stærgaard fremsatte forslag om ombytning af rækkefølge på punkter-
ne 4 og 5 – dette blev godkendt. Derudover blev det foreslået et ny punkt 
vedr. sikkerhed. 

Der var ingen bemærkninger til referat af sidste møde. 

Torben Stærgaard foreslog, at udkast til referat fremover udsendes til med-
lemmer og observatører med en frist på 5 arbejdsdage til at fremsætte evt. 
bemærkninger inden godkendelse af referat. Endeligt godkendt referat skal 
herefter offentliggøres. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

2. Gennemgang af e-læring i ministerialbogsføring 

Indledningsvis erindrede Torben Stærgaard om, at udviklingen af e-læringen i 
ministerialbogsføring har fået et tilskud på 450.000,- fra Videnskabsministeri-
et. 

Per Damgaard gennemgik e-læring på www.kirkeuddannelse.dk. 

http://www.kirkeuddannelse.dk/


 

Per Damgaard fortalte af e-læring er 3 delt, således at man i første led kan 
tilmelde sig – den offentlige del (skolens kontor). I andet led kan man få nyhe-
der og deltage i debatforum med hele skolen (på gangen). Og i tredje led fo-
regår undervisningen, som er klasseværelset, hvor der foregår undervisning, 
debatforum med resten af klassen og hvor der er kommunikation mellem elev 
og lærer. 
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Undervisningen består af 2 moduler á 8 ugers varighed. Hvert modul indledes 
og afsluttes med fremmødebaseret undervisning, så elever og lærer også 
mødes. 

Præster, der har gennemgået pastoralsemininariets ministerialbogsuddannel-
se, kan anmode om at få e-læringskurset. 

Per Bucholdt Andreasen mente, at det ville være en god idé at bruge e-læring 
som et brush up. 

Det oplystes, at alle demonstrationer og simuleringer også kan findes på 
DNK-forum. 

Idéen med e-læring er også, at sikre at alle elever får undervisning på samme 
måde, således at man kan fastholde de værdier, der skal vægtes i undervis-
ningen. 

Driftsudgifterne til e-læring er væsentlig mindre end til traditionel klasseunder-
visning. Hertil kommer, at man kan tage moduler, når man har tid, ligesom 
man kan gentage de arbejdsgange, man ikke var sikker på efter første gen-
nemgang. Endvidere er undervisningen let at opdatere, f.eks. i forhold til nye 
love mv. 

Undervisningen evalueres løbende. Få elever giver udtryk for, at undervis-
ningsformen ikke passer dem. Langt de fleste synes, at formen er god. Ras-
mus Paaske Larsen mente, at det var et resultat af, at brugerne har deltaget 
aktivt i opbygning og design af e-læringen. 

Torben Stærgaard nævnte at e-læring er relativt kostbart at udvikle og at det 
derfor er forbeholdt områder med mange brugere (kursister). 

Per Bucholdt Andreasen fandt systemet indbydende, enkelt og overskueligt.  

Per Damgaard oplyste at der primært er lagt vægt på systemets indhold og 
sekundært dets udseende. 

Det oplystes, at kordegnene havde taget vel imod undervisningen og formen, 
men at der tilsyneladende er problemer med motivationen på pastoralsemina-
riet. 

Det blev drøftet hvorvidt den manglende motivation skulle ses i lyset af, at 
mange elever på pastoralseminariet ikke ser sig selv som kbf. sognepræst. 

Leif Arffmann mente, at dette kunne afhjælpes ved, at klasseundervisningen 
blev udvidet med en kbf. sognepræst eller en tilsynsførende provst. 

Per Bucholdt mente at motivationen kom, når først man sad som kbf. sogne-
præst. Man kunne derfor vente med at undervise præster, indtil de skulle til-
træde en kbf. stilling. 

Rasmus Paaske Larsen og Torben Stærgaard nævnte, at man kunne overve-
je om kursisterne på pastoralseminariet skal aflægge prøve i ministerialbogs-
føring. 
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3. Oplæg fra Landsforeningen af Menighedsråd om brug af it hos mindre 
menighedsråd (v/Keld Nielsen og Lone Toftgaard) 
- herunder drøftelse af hvordan menighedsrådene tilskyndes til et melde 
sig til brug af e-post inden 1. januar. 
I Lolland-Falster Stift har 98 menighedsråd og 698 rådsmedlemmer deltaget i 
Landsforeningens kurser om brug af IT-skrivebordet og e-post-løsningen. 

Det blev drøftet, hvorledes man på landsplan får menighedsrådene til at mel-
de sig digital kommunikation senest 1. januar 2007. Det blev foreslået, at man 
prøver at inddrage distriktsforeningerne i dette arbejde. 

Der var enighed om at sende et meget klart og fælles signal fra medlemmerne 
af styregruppen vedr. it-strategi og de organisationer, de enkelte medlemmer 
repræsenterer. Desuden om at det er vigtigt at inddrage menighedsrådene i 
en dialog. 

Der blev aftalt, at ministeriet deltager i Landsforeningens turné i efteråret, hvor 
der holdes møder i samarbejde med distriktsforeningerne. 

Torben Stærgaard oplyste, at IT-Kontoret inden Landsforeningens årsmøde 
udsender et brev til de menighedsråd, der endnu ikke har tilmeldt sig e-post-
løsningen. Brevet opfordrer rådene til at tilmelde sig e-post og det understre-
ges, at der pr. 1. januar 2007 ikke længere udsendes ”papir” fra ministeriet. 
Sammen med brevet fremsendes adgangskode til brug for tilmelding til e-
postløsningen. 

IT-Kontoret udarbejder ”kampagnemateriale” e-post. Plakater til ophængning, 
en folder og et bogmærke, alt sammen til brug på Landsforeningens årsmøde. 

8 stifter arbejder nu med intranettet i kommunikationen med menighedsråde-
ne. De sidste 2 stifter er ved at komme i gang. Der var enighed om at det er 
vigtigt at stiftet går foran, og virker som motivation. 

Fra stifternes side var der et udtalt ønske om, at Kirkeministeriet meget utve-
tydigt kræver at de sidste menighedsråd er tilmeldt e-post-løsningen inden 
udgangen af 2006, således at ministeriet ikke blot siger, at det er en god idé. 

Ifølge Danmarks Statistik har mere end 83% af befolkningen adgang til inter-
nettet1. 

Ofte er det formanden for menighedsrådet der modtager (papir-)post. E-post-
løsningen giver mulighed for at indrette sig anderledes, hvis rådet vil det. 

Jan Lindhardt oplyste, at man i Roskilde Stift allerede nu mærker store bespa-
relser på udgifter til papir og porto. Hertil kommer, at administrationen af en 
ren digital forsendelse er væsentlig mindre krævende, end papirforsendelser. 

Keld Nielsen oplyste, at Landsforeningen af Menighedsråd bakker helt op om 
en utvetydig besked til menighedsrådene om, at de inden udgangen af 2006 
skal være tilmeldt e-post-løsningen. 

 
1 Kilde: Nøgletal om informationssamfundet (danske tal): 16-39 årige: 91%, 40-59 åri-
ge: 89% og 60-74 årige: 54% (Danmarks Statistik).  
Gennemsnitsalderen for menighedsrådsmedlemmer er 56 år (Kilde: KIS)
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Per Bucholdt Andreasen gav udtryk for, at tallene for besparelse taler deres 
tydelige sprog, og at det uden tvivl vil være gavnligt at sige SKAL i stedet for 
BØR. Der er dog driftsomkostninger ved at printe ud. Der er praktiske proble-
mer der kan komme op. 
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Menighedsrådene skal fortsat selv tilmelde sig og herunder tage stilling til 
hvordan e-post løsningen skal fungere hos dem. Strategistyregruppens med-
lemmer gav i enighed tilsagn om, at de og deres organisationer vil melde klart 
ud overfor menighedsrådene, så alle kan kommunikere digitalt fra 1. januar 
2007.  

 

4. Opdatering af it-strategiens handlingsplan 
Bilag vedr. aktivitets- og fokusområder 2005 samt 2006-2008 
behandlet samtidig med: 

5. Gensidig orientering 

Torben Stærgaard gennemgik de forskellige områder fra handlingsplanen. 
Han forklarede herunder, hvorfor de forskellige indsatsområder havde status 
som færdig, delvis færdig eller udsat. 

IT-skrivebordet er færdigt som selvstændigt udviklingsprojekt, og videreud-
vikles løbende som en driftsopgave. 

Intranet for præster blev sat i gang efter styregruppens anbefaling. Projektet 
kan imidlertid ikke få bevilget de nødvendige lokale præsteressourcer til at 
lægge indhold i systemet. Dette tages op i samråd mellem Kirkeministeren og 
biskopperne. 

IT-Kontoret anslår at behovet samlet er på 1,25 årsværk over en periode på ½ 
år til deling mellem de tre provstier, som alle har meldt sig til opgaven: He-
densted Provsti (landprovsti) tog oprindeligt initiativet til et intranet for præster. 
Desuden er Kalundborg Provsti (by- og landprovsti) og Frederiksberg Provsti 
(byprovsti) med i projektet. 

Torben Stærgaard efterspurgte en klar melding fra Præsteforeningen for at 
høre, om den støtter projektet. 

Jan Lindhardt mente at det var vanskeligt at tage stilling til projektet. Han ef-
terlyste at få overblik over omfanget af opgaven for de impliceret præster. 

Torben Stærgaard fortalte at der var tale om ca. 3000 timer fordelt på 15-60 
præster. Der er sat 7 mdr. af til at bygge intranettet op og til at lægge indhol-
det i en struktur. Der kan være en prædikensamling, konfirmandmateriale etc., 
alt efter hvad de lokale redaktionsgrupper beslutter. 

Leif Arffmann foreslog at finansiere projektet via udviklingsfonden. 

Per Bucholdt Andreasen sagde at Præsteforeningen gerne vil deltage i en ko-
ordinerende rolle, men at deres opbakning var under forudsætning af, de lo-
kale præster ikke skal ”løbe hurtigere”. 

Jan Lindhardt foreslog en trinvis udbygning af intranettet, således at man be-
gynder i det lette. 

Torben Stærgaard henviste til at 3000 timer ikke er mange timer, men at ti-
merne er nødvendige, for at få struktur og indhold i intranettet henholdsvis for 
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at få udarbejdet et sæt spilleregler for dets brug. Hvert af de tre provstier skal 
stille med en arbejdsgruppe, som skal mødes én gang pr. måned. Disse timer 
skal findes indenfor rammerne af den eksisterende præstebevilling, hvis man 
fortsat vil holde fast i den tidligere beslutning om at etablere et intranet for 
præster. 
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Per Bucholdt Andreasen fandt det relevant at arbejde videre med intranettet. 
Han mente desuden, at intranettet hører til arbejdslivet i dag. Mange yngre 
præster kan ved hjælp heraf måske få deres kollegiale isolation mindsket. 
Man kan få stor glæde af det på provstiplan. Samtidig skal Præsteforeningen 
dog tilgodese forskellige holdninger og også tilgodese medlemmer, der er for-
sigtige i brugen af IT.  

Rasmus Paaske Larsen understregede, at styregruppen må beslutte sig for, 
om man sætte handling bag sin tidligere beslutning om at etablere et intranet 
for præster, eller om man vil tage tabet ved at skrotte projektet så tæt på mål. 
Gruppen er nødt til at melde klart ud, og kan ikke nøjes med at støtte Heden-
sted-initiativet halvhjertet. 

Det er tanken, at den enkelte præst selv og nemt skal kunne udgive på intra-
nettet, men at det er vigtigt at få kick-startet intranettet med indhold som pilot-
provstierne lægger på. Der bliver nedsat en lille redaktionskomité (housekee-
per). Housekeeperen skal ikke være smagsdommer, men skal se til, at den 
aftalte struktur overholdes. Tanken er herudover, at redaktionen kan tage ini-
tiativ til temastof, eksempelvis i forbindelse med påske, undervisning osv.  

Jan Lindhardt så nødigt at projektet strandede pga. økonomien. 

Torben Stærgaard nævnte, at der med de tre provstier er en vis bredde i ar-
bejdsgruppen. TPC er ligeledes budt med i projektet, og har givet tilsagn om 
at deltage. 

Per Bucholdt Andreasen gav Præsteforeningens opbakning til projektet, men 
forbeholder sig ret til en kritisk dialog. 

Torben Stærgaard svarede, at projektet skal være kritisk overfor sit arbejde, 
således at man hele tiden vurderer, hvad der er egnet til intranet, og hvad der 
ikke er. 

Digital forvaltning Det blev nævnt, at man endnu ikke har en løsning med e-
post for provstiudvalg. Kbf. sognepræster har ikke fået digital signatur. Men 
med den nye navnelov kan det komme på tale at indføre digital signatur til mi-
nisterialbogsførerne. 

Rasmus Paaske Larsen uddelte et brev fra e.gov.dk hvori der blev fortalt at 
hver femte offentlige myndighed ikke besvarer sikker e-post. Dette kan blandt 
andet skyldes at myndigheden til trods for at have installeret digital signatur, 
endnu ikke har tilpasset deres interne arbejdsgange. Kirkeministeriet og stif-
terne er ikke på ”negativlisten”. 

Torben Stærgaard oplyste, at menighedsrådene fortsat har dispensation fra at 
benytte elektronisk fakturering. 

PUK-systemer  Det blev oplyst, at udviklingen af budgetsystemet er stillet i 
bero indtil arbejdsgruppen vedr. den lokale økonomi har udført sin opgave.  

Leif Arffmann beklagede at opgaven er stillet i bero. IT-strategigruppen opfor-
drede Kirkeministeriet til at genoverveje beslutningen. 
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ESDH til provstierne Der arbejdes med at fastlægge design og funktionalitet. 
IT-Kontoret har kontakt med en ”lovende” leverandør. 
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Trådløst netværk Der arbejdes på at få TDC til at tilbyde en sikker løsning. 

Den nye navnelov har udsat arbejdet med de digitale borgerservices. Portalen 
www.personregistrering.dk, er åbnet 1. april i år og udvides fra 2007 med digi-
tal signatur og dermed de digitale borgerservices. 

Styregruppen tog redegørelsen vedrørende aktivitets- og fokusområderne til 
efterretning. Det aftaltes, at aktivitetsområderne vedr. 2006-2008 indarbejdes i 
strategien og forelægges ministeren. 

Leif Arffmann påpegede, at der manglede kirkegårdsadministrationsystem, 
det aftaltes at dette tænkes ind i forbindelse med lokal økonomi og DNK-
services. 

Jan Lindhardt spurgte, hvorledes indmeldelse/udmeldelse foregår fra person-
registrering.dk. Jørgen H. Laustsen fortalte, at blanket hertil underskrives ved 
en samtale med præsten. 

6. Sikkerhed  
Det aftaltes at IT-Kontorets sikkerhedsleverandør kommer med et forslag til 
hvordan brugen af fildelingstjenester kan begrænses. Det er ved gennemgang 
af logs fra Kirkenettets firewall konstateret, at der er brugere der anvender op 
imod 1% af nettets samlede kapacitet. Foruden at det i forhold til de øvrige 
brugere er problematisk, at nogle få skaber markante ”flaskehalse” udgør et 
sådant brugsmønter en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko. 

7. Eventuelt 
Næste møder er aftalt til hhv. 1. november 2006 og 31. januar 2007 

 

 

/ Rasmus Paaske Larsen,  

Heidi Duelund Laulund
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