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sekretær, referat 
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Der forelå afbud fra Paw Kingo Andersen, Danmarks Provsteforening. 

 

Steffen Brunés bød velkommen. 

1 Dagsorden og næste møde 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

Næste møde blev aftalt til torsdag den 27. september 2007. 

2 Orienteringspunkter 

2.a Statens IT-Råd:  
DS-484 fylder en del. Efter gennemførelsen af en benchmark er der tiltro til, at 
alle når i mål. 

Der arbejdes på et nyt rammeudbud vedr. FESD.  

Steffen Brunés oplyste, at Finansministeriet er begyndt at rykke på områder 
som f.eks. fælles statslig e-læring og fælles ip-telefoniløsning. 
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Man har taget Folketingsbeslutning B 103 til efterretning. Den vil blive hoved-
regel for nye it-projekter. Der vil komme en meldepligt til ITST, såfremt man 
vælger denne hovedregel fra. 

Statens IT-Forum: Forpligtende indkøbsaftaler har været i fokus i forårets 
møder. Der er indgået en række aftaler, der er bindende for staten og er et til-
bud til andre myndigheder (kommuner, regioner og folkekirken.) 

IT-Kontoret har tilmeldt sig aftaler vedr. printere men - på grund af Kirkenet-
tets særlige topologi - ikke aftalen om pc’er. 

2.b ”Hele folkekirken digital” 
Det blev oplyst, at 92 % (1.941 ud af 2.111) af landets menighedsråd nu er til-
meldt e-postløsningen. Der har været afholdt 20 møder med ca. 1.500 delta-
gere, og det er opfattelsen, at møderne har været en succes. 

Endvidere blev det oplyst, at arbejdet med at udforme en ny generation it-
skrivebord overvejes i samarbejde med Landsforeningen. 

Endelig blev det oplyst, at alle præster, efter aftale med stifterne/biskopperne 
får tildelt en e-post-adresse til Kirkenettet fra den 1. august 2007. Herefter vil 
al tjenstlig post fra provstier, stifter og ministeriet til præsterne blive sendt på 
denne måde. 

2.c DS-484  
Det blev oplyst, at arbejdet med implementeringen af DS- 484 er afsluttet, 
bl.a. ved at nedsætte et It-sikkerhedsudvalg med repræsentanter for de for-
skellige grupper. Udvalget har afholdt 3 møder. Der er gennemført en bench-
mark, hvor Kirkeministeriet ligger blandt de, der har den højeste implemente-
ringsgrad. Det blev ligeledes påpeget, at sikkerhed altid er et fortløbende ar-
bejde. 

2.d Digitale borgerservices/ elektronisk reg. i Sønderjylland  
Torben Stærgaard gav et kort rids over registreringens historiske udvikling fra 
1968 og frem til den 1. maj 2007, herunder digitaliseringen af den sønderjyske 
registrering og indførelsen af digital selvbetjening af borgerne. 

De digitale selvbetjeningsmuligheder blev gennemgået, og det blev nævnt, at 
man har ændret fristen for fødselsanmeldelse fra 2 til 14 dage. 

Fra 1. juli 2007 bliver det muligt for hospitalernes jordemødre at indgive deres 
anmeldelser digitalt. 

Det blev nævnt at Kommunedata har rettet henvendelse med et forslag om at 
gøre det muligt at opbevare attester i e-boks på lige fod med skattepapirer. IT-
Kontoret har svaret KMD at ”andre” må løse problemet med at give sådanne 
dokumenter status, men at man - når det er løst - vil se med interesse på for-
slaget. Det blev desuden oplyst, at vitterlighedsvidner er erstattet af digital 
signatur i omsorgs- og ansvarserklæringen. 

Man har indført termerne ”personregisterfører”, ”personregisteret/CPR” og 
”den elektroniske kirkebog” for at tydeliggøre, at civilregistrering sker i CPR. 
Det er gennem tiderne konstateret, at mange ofte har svævet i den vildfarelse  
at ikke-folkekirkemedlemmer fødselsregistreres i et folkekirkens medlemsre-
gister, og at de ’tvangsindmeldes’ i folkekirken. 
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Steffen Brunés oplyste, at et beslutningsforslag om at flytte civilregistreringen 
fra folkekirken er taget af bordet, efter lanceringen af de digitale selvbetje-
ningsmuligheder. 

Der arbejdes nu videre med en digitalisering af dødsanmeldelsen. 

2.e Udbud af FLØS og ESDH.  
IT-Kontoret vil i slutningen af maj 2007 udsende FLØS-udbudsmateriale til 
markedet. Materialet har forinden været udsendt i en høring hos stifterne. Ud-
budet omhandler drift og videreudvikling af FLØS. 

Udbudet omfatter desuden en option vedrørende hele lønadministrationen. 

I slutningen af maj 2007 udbydes også ESDH-system for departement og stif-
ter som afløsning fra eDoc. 

De to udbud er på en række områder ’bundet sammen’ via gensidige krav om 
integration mellem ESDH og FLØS, så man f.eks. ved ansættelsessituationer 
kan få en god og smidig arbejdsgang. 

Det forventes, at et ny FLØS-aftale får virkning fra første halvår 2008. 
 

Det forventes at et ESDH-system kan tages i brug i løbet af første kvartal 
2008. 

2.f Kortlægning af hjemmesider.  
Torben Stærgaard gennemgik undersøgelsen der omfatter en række brugeres 
oplevelser af hjemmesiderne, dens  konklusioner og anbefalinger, herunder at 
der ’ryddes ud” i antallet af net-sider. Der arbejdes bl.a. med at samle en ræk-
ke forskellige sider i få portaler, f.eks. en uddannelsesportal med henvisninger 
til alle relevante uddannelsestilbud i regi af ministeriet og de faglige organisa-
tioner m.v. Det er vigtigt at udbudet af hjemmesider (eksterne, intra og extra) 
ses på både med brugers og udbyders øjne.  

Rapporten (bilag 2f) vil blive offentliggjort på nettet. 

3 Aktivitets- og handlingsplan for 2008-2010 
Forudgående afklaring og orientering vedrørende, arkitektur, sourcingstrategi, 
processtyring og smartworker: 

3.a IT-arkitektur 
Publikationen Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010 (fra 
Den Digitale Taskforce) blev uddelt. 

Problemstillingen med bl.a. valg af kanalstrategi (dvs. valg/fravalg af mulighe-
den for kommunikation via hhv. personligt fremmøde, internet, e-post eller te-
lefon) blev nævnt. 

Desuden blev opmærksomheden henledt på grænseflader og deres betyd-
ning for fremtidens kommunikation mellem f.eks. FLØS og ESDH-systemet. 

Vigtigheden af overordnede arkitekturprincipper blev forklaret, f.eks. princip-
perne om genbrug før indkøb og standardløsninger før egenudvikling. 
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3.b Sourcingstrategi og Processtyring.  
I lyset af punkt 3a blev de tre sourcing-scenarier gennemgået på baggrund af 
oplægget fra Rambøll (bilag 3b). I dette oplæg anbefales det, at beslutningen 
om valg af sourcing-strategi udskydes 1-2 år, og at man i den periode arbej-
der struktureret med at etablere et servicekatalog. 

IT-Kontoret er indstillet på at følge dette råd. Der lægges derfor op til, at IT-
Kontoret bruger det næste 1½ år på at implementere ITIL, jf. anbefalingen fra 
Rambøll (bilag 3c). 

3.c Smartworker.  
Torben Stærgaard oplyste, at ministeriet tirsdag 9. maj havde møde med re-
præsentanter for hhv. Præsteforeningen, Provsteforeningen og biskopperne 
om SmartWorker. Konklusionen blev, at man ikke vil igangsætte en survey, 
men i stedet igangsætte et pilotprojekt med præster og provster i tre provstier. 
Formålet er at få indblik i, om SmartWorker kan bidrage til en forbedring af 
præsternes arbejdsvilkår. 

Det er tanken, at SmartWorker alene skal være et tilbud, så præster og prov-
ster kun skal bruge det, hvis de mener det har en gavnlig effekt. 

 

Handlingsplanen - sammenfatning af pkt. 3 
Hvis man skal leve op til disse krav (DS-484, arkitektur og processtyring), ha-
ve mindre personafhængighed og desuden kunne vedligeholde og videreud-
vikle sikkerhedsområdet er der samlet set tale om en betydelig formalisering 
af IT-kontorets fremtidige opgaver og det vil kræve en opnormering.  

Det blev oplyst, at der i løbet af året 2006 i gennemsnit var 24 medarbejdere i 
IT-Kontoret, og at man efter overførsel af arbejdsområder fra Kirkeministeriet 
fra 2007 har budget til 27 medarbejdere. Desuden at en i 2006 budgetteret 
nyansættelse endnu ikke er gennemført. 

Peter Kristensen redegjorde for vigtigheden af, at der var et mix mellem eks-
tern viden og intern viden. Især set i lyset af, at IT-Kontoret ikke kan få alle de 
gode idéer selv. 

Jan Lindhardt og Per Bucholdt Andreasen tilkendegav, at de fandt Rambølls 
gennemgang grundig og retvisende. Per Bucholdt Andreasen tilkendegav 
desuden sin opbakning til Rambølls anbefalinger. 

Peter Kristensen fortalte at hans jf. hans erfaring var det hos de eksterne le-
verandører lige så almindeligt er viden ofte lå bundet på de enkelte ansatte og 
at der ligeledes manglede dokumentation. 

På baggrund af spørgsmål fra Jan Lindhardt oplyste Torben Stærgaard, at der 
på ministerens samråd med biskopperne i slutningen af april 2007 blev truffet 
beslutning om, at IT-Kontoret i samarbejde med en ny bestyrelse skal gå ind i 
den fortsatte drift af www.folkekirken.dk. Dette skal have virkning fra begyn-
delsen af 2008. 

Det er tanken, at der med hjemmel i en endnu ikke udstedt bekendtgørelse, 
nedsættes en bestyrelse med repræsentanter fra folkekirken og ministeriet. 
Bestyrelsen skal herefter ansætte en redaktør, der i samarbejde med ekster-
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ne leverandører og stifternes mediekonsulenter skal sikre indholdet på folke-
kirken.dk. Opgaven forankres i IT-Kontoret med reference til bestyrelsen. 

Per Bucholdt Andreasen tilkendegav tilfredshed med, at der på handlingspla-
nen er optaget hhv. e-valg og håndtering af sognebåndsløsere. 

Torben Stærgaard forklarede, at e-valg forudsætter en håndtering af sogne-
båndsløsere, men at en løsning af sognebåndsløsere ikke betinger afholdelse 
af e-valg. 

På baggrund af dagsordenens punkt 3 spurgte Torben Stærgaard, om der var 
tilslutning til, at handlingsplanen i sin nuværende form lægges til grund for IT-
Kontorets arbejde. 

It-styregruppen gav enstemmigt sin tilslutning hertil. 

4 Regnskab 2006 - Budget 2008 

4.a Regnskab vedr. 2006 
Torben Stærgaard gennemgik it-regnskabet for 2006 på baggrund af IT-
Kontorets årsrapport. Han oplyste i den forbindelse, at regnskabet endnu ikke 
er revideret af Rigsrevisionen, men at det på en række områder har været 
drøftet med Rigsrevisionen. 

Torben Stærgaard redegjorde for, at der lægges op til at overførte og ikke 
brugte midler fra både 2004, 2005 og 2006 - samlet 12,5 mio. kr. til dels vil 
blive tilbageført til fællesfonden (8 mio.). Således at der af de 12,5 mio. kr. vi-
dereføres 4,5 mio. kr. til 2007 budgettet. 

Der er i år afskrevet 698.000 kr. som vedrører leverancer til sogne, det ikke 
har været muligt at inddrive hos menighedsrådene. Udstyret er leveret 2001-
2003. Problemstillingen har været drøftet med Rigsrevisionen og det er heref-
ter besluttet at afskrive fordringerne. Det blev herunder nævnt, at der nu er 
skriftlige aftaler med alle menighedsråd. Desuden at det nu ikke længere er 
muligt at bestille udstyr eller datalinje uden aftale eller uden accept fra menig-
hedsrådet af ordrebekræftelsen. 

4.b Budget 2008 
Torben Stærgaard gennemgik herefter forslag til it-budget for 2008. Det inde-
holder en samlet bruttoudgift på ca. 107 mio. kr., svarende til en nettoudgift på 
knap 89 mio. kr., når Kirkeministeriets og institutionernes betaling medregnes. 

It-budgettet for 2008 tager højde for den ændrede prisstruktur for pc’er til alle 
præster, som blev omtalt på gruppens møde i januar 2007. 

Torben Stærgaard udbad sig en indstilling fra it-styregruppen vedr. it-
budgettet for 2008. It-styregruppen tog budgettet til efterretning, og indstillede 
at det forelægges budgetfølgegruppen og indstilles til godkendelse. 

Steffen Brunés oplyste, at budgettet vil blive forelagt sammen med handlings-
planen. 
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5 Eventuelt 
IT-Kontoret har modtaget en henvendelse fra sognepræst Christian Grund 
Sørensen vedr. konsekvensen af den gennemførte stramning af it-
sikkerheden. 

Torben Stærgaard gennemgik retningslinierne i det svar, som IT-Kontoret på-
tænker at give sognepræsten. Hovedindholdet er, at der ikke er behov for at 
man lokalt anskaffer ekstra pc’er som supplement til det eksisterende udstyr 
på Kirkenettet. 

It-styregruppen tilkendegav sin enighed i retningslinierne til svaret. 

 


