
IT-Styregruppen 

Referat af møde nr. 18 den 16. januar 2008 
 
Til stede var:                Som repræsentant for: 

Bygningskonsulent Keld Nielsen Landsforeningen af Menighedsråd 

Biskop Jan Lindhardt Biskopperne 

Provst Paw Kingo Andersen Den Danske Provsteforening 

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen Den Danske Præsteforening 

IT-chef Torben Stærgaard Kirkeministeriets IT-Kontor 

 

observatører/indbudte: 

Specialkonsulent Bo Peiter Hansen  Den Danske Præsteforening 

Konsulent Jørgen H. Laustsen  Kirkeministeriets IT-Kontor 

Driftschef Peter Kristensen Kirkeministeriets IT-Kontor 

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor 

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd 

 

afbud fra Steffen Brunés og Rasmus Paaske Larsen. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger 

2 Orienteringspunkter 

2.1 Statens IT-Råd/IT-Forum 

Man er grundet folketingsvalget og de nye ressortomlægninger inde i en rela-
tiv stille periode for så vidt angår arbejdet i Statens IT-Råd og Statens IT-
Forum. 

Dog har Den Digitale Taskforce iværksat et projekt, der skal afdække og få 
synliggjort, hvordan og i hvilken udstrækning de forskellige ministerier anven-
der system til system-løsninger.  

Der kan såvel være tale om system til systemløsninger internt i den folkekirke-
lige forvaltning som eksternt i samspillet med andre offentlige myndigheders 
systemer. Der er i folkekirken eksempelvis et pilot-projekt kørende i med Re-
gion Syddanmark, hvor jordemødrene i stedet for at udskrive en attest indta-
ster oplysningerne direkte i et system, så de kan overføres direkte til CPR. 

Eksempelvis skal der være bedre integration mellem det fremtidige ESDH-
system og FLØS-systemet på en sådan måde, at der kan foretages direkte 
opslag mellem de to systemer. Ligeledes er det målsætningen, at den nye 
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version af IT-skrivebordet kan udveksle oplysninger direkte med FLØS-
systemet.  

Som det også fremgår af udkastet til it-strategien er det målsætningen at im-
plementere straksafgørelser. I denne proces vil der løbende blive afvejet og 
målt på om det er lønsomt at indføre straksafgørelser på det pågældende om-
råde.  

b. folkekirken.dk  

Det blev oplyst, at der er blevet udpeget en bestyrelse, og der planlægges et 
møde, så bestyrelsen kan træde sammen, så snart det er muligt. 

Der er i september indgået en aftale med Danmark Kirkelige Mediecenter om  
driften af hjemmesiden indtil bestyrelsen har fastlagt nærmere herfor, og der 
er indføjet en option i aftalen om at denne kan forlænges indtil udgangen af 
marts. 

Den Danske Folkekirke, som hjemmesiden tilhører, er registreret med eget 
CVR-nummer, det betyder at folkekirken kan registreres som ejer af sit eget 
domæne: www.folkekirken.dk. 

 

c. Ny kontrakt vedrørende FLØS 

Der blev modtaget tilbud fra henholdsvis KMD A/S og Multidata A/S, og der 
blev 19. december 2007 indgået aftale med Multidata A/S for en 5-årig perio-
de med en option på en forlængelse på 2*1 år. 

Den nye aftale er noget billigere end den hidtidige aftale. 

Der blev i kravspecifikationen indskrevet 10 nye ønsker til funktionalitet - her-
under system til system-integration med ESDH-systemet, bedre bogførings-
funktionalitet, mulighed for at levere bogføringsbilag elektronisk, elektroniske 
lønsedler mv.  

Kontrakten omfatter en option, hvor der er mulighed for at outsource lønadmi-
nistrationsopgaven som sådan.  

d. Status på udbud af ESDH – herunder udskiftning af IT-skrivebordet  

Den første udbudsrunde blev aflyst, da man undervejs i processen kom til den 
erkendelse, at menighedsrådenes stigende brug af digitale processer har 
ændret behovet for ESDH-løsninger i folkekirken. Et nyt udbud omfattende ét 
samlet ESDH-system for hele den folkekirkelige forvaltning er sat i gang i ok-
tober og forventes afsluttet i marts 2008. 

Der er i forbindelse med prækvalifikationsrunden modtaget anmodninger om 
at indgive tilbud fra syv firmaer, og der er efterfølgende blevet prækvalificeret 
fem firmaer, der har modtaget anmodning om at indgive tilbud. Fristen herfor 
er 19. februar 2008. 

Det er tidsplanen, at systemet er i drift i løbet af sommeren 2008 for så vidt 
angår stifter og departement - og primo 2009 i de første menighedsråd. 

Paw Kingo Andersen spurgte om den omtalte systemintegration med lønsy-
stemet ikke øgede risikoen for at fejlindtastninger hos menighedsrådene vil få 
virkning i den endelige lønkørsel. 

http://www.folkekirken.dk/
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Hertil svarede Torben Stærgaard, at systemet ikke vil blive så automatiseret, 
og at det stadig vil være muligt at fange eventuelle indtastningsfejl ved en 
række kontroller, ligesom der er igangsat et mere gennemgribende arbejde 
med at få en større ensretning af den måde, der køres løn på, således at spil-
lerummet for at lave tingene anderledes – og dermed også risikoen for at lave 
fejl - indsnævres.  

I forbindelse med implementeringen af det nye ESDH-system planlægges der 
dermed også en udskiftning af IT-skrivebordet. 

Keld Nielsen hilste det velkomment, at der kommer et nyt og mere brugerven-
ligt IT-skrivebord. 

 

e. IT-Kontorets organisation 

Det blev nævnt, at der er udarbejdet et notat om etableringen af den organisa-
tionsændring, der følger af den vedtagne it-budget. Notatet var udsendt som 
bilag til mødedeltagerne, og omhandler den styrkelse af projektledelse m.m. 
som blev aftalt i budgetprocessen. 

 

f. Den elektroniske salmebog kåret som bedste ”kirkelige hjemmeside”. 

Det blev nævnt, at Kristeligt Dagblad har kåret Den elektroniske salmebog 
som den bedste ”kirkelige hjemmeside”.  

 

3. Udvidelse af IT-styregruppen 

Det blev oplyst, at IT-styregruppen har modtaget en henvendelse fra Dan-
marks Kordegneforening, om at denne bliver repræsenteret i IT-styregruppen. 

Det blev på mødet besluttet, at indstille, at Danmarks Kordegneforening bliver 
repræsenteret ved én repræsentant i IT-styregruppen. 

 

4. Orientering af menighedsrådene om it-udgifter i 2009-
2010 

 

a. Abonnementspriser for 2009 

Det blev nævnt, at der er nye abonnementspriser for 2009. Bilag med disse 
blev runddelt til mødedeltagerne. 

Abonnementspriserne er blevet nedsat med cirka 2. mio. kr., hvilket er ud-
giftsneutralt, ved at de præster, der endnu ikke har en Kirkenet-pc, udstyres 
med en som finansieres af menighedsrådene. Prisnedsættelsen sker med 
andre ord samtidig med, at menighedsrådene forpligtes til at sørge for at de-
res præster udstyres med en Kirkenet-pc. 

Der var blandt mødedeltagerne en udbredt holdning og opbakning til, at det 
indskærpes overfor menighedsrådene, at alle præster skal forsynes en Kirke-
net-pc – dog med en vis hensyntagen til at dette er blevet meldt ud efter, at 
budgetterne for 2008 er fastlagt. 



 

  

Side 4 

Dokument nr.  342841 

 

 

b. IT-kontoret har udviklet et kontraktstyringssystem, hvorfor der kan 
udsendes til advis til menighedsrådene om at det udstyr de skal udskifte 
– henholdsvis om deres abonnementsudgifter med henblik på budget-
lægningen. På mødet forelægges konkrete forslag til sådanne oriente-
ringsskrivelser.  

Det blev på mødet besluttet, at der i februar 2008 udsendes meddelelse til 
menighedsrådene dels med oplysning om de nye abonnementspriser dels 
med oplysning om hvilke pc’er, der skal udskiftes i 2009. Meddelelsen udsen-
des som en orientering om hvilke udgifter, der skal indarbejdes i budgettet 
vedr. 2009. 

5. It-strategi 2008-2011  

a. Drøftelse af det fremsendte oplæg til It-strategi 2008-2011. 

På mødet blev et udkast til it-strategi 2008-2011 kommenteret og diskuteret. 
Dog med undtagelse af kapitel 5, It-arkitektur og kapitel 6, It-kompetencer, til 
hvilke der endnu ikke forelå et udkast. Det blev ydermere meddelt, at der vil 
blive arbejdet videre med it-strategien de næste 1-2 måneder, og at et ende-
ligt udkast via e-post vil blive sendt rundt til it-styregruppens medlemmer, når 
det foreligger.   

Paw Kingo Andersen fandt, at det foreliggende udkast var meget offensivt, 
konstruktivt og skarpt formuleret. 

Per Bucholdt Andreasen fandt, at det var positivt, at it-strategien var tænkt ind 
i en helhed, men at den foreliggende beskrivelse i udkastet af hvem der er re-
præsenteret i it-styregruppen ikke er retvisende. 

Keld Nielsen såvel som Jan Lindhardt udtrykte tilfredshed med det udsendte 
udkast til ny it-strategi. 

Ydermere blev det diskuteret, hvad der menes med effektmåling. Per Bu-
choldt Andreasen gav udtryk for, at det er vigtigt, at der ikke er tale om effekti-
visering af præsternes arbejde i klassisk forstand, og at præsternes virke er 
svært at måle. 

Torben Stærgaard pointerede, at han var enig i at præsternes virke ikke så-
dan lige lader sig måle, men at det er vigtigt at at undersøge – eksempelvis 
ved spørgeskemaundersøgelser - om iværksatte initiativer giver nytte i forhold 
til de udgifter der afholdes. Som eksempel herpå nævntes Smartworker, hvor 
det er vigtigt at få undersøgt om initiativet er med til at aflaste og frigøre mere 
tid i præstens tilværelse, eller om det stik imod målsætningen får karakter af 
at være endnu en arbejdsmæssig byrde. 

 

b. Drøftelse af handlingsplanen. 

Der var ingen nævneværdige kommentarer til handlingsplanen. 

 

c. Budget 2009, hvor budgetsamrådet har opfordret it-området til nær-
mere at beskrive overslagsårene 2010-2012. 
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Det blev meddelt, at Budgetsamrådet har indkaldt IT-Kontoret til et møde d. 6. 
marts 2008, hvor rådet har bedt om en præcisering af de konkrete målsæt-
ninger for overslagsårene. 

Den handlingsplanen og de budget-indikationer der præsenteres for samrådet  
udsendes til it-styregruppen godkendelse i løbet af februar 2008. 

 

6. Nye mødedatoer 

Det blev besluttet at næste møde er 22. april 2008 kl.10.00-13.30 i Kirkemi-
nisteriet. 

Derudover blev endnu en mødedato fastlagt til 25. september 2008 kl. 10.00-
13.30 i Kirkeministeriet. 

 

7. Eventuelt 

Paw Kingo Andersen spurgte til hvor langt man er kommet med fraværssy-
stemet. 

Torben Stærgaard orienterede om, at fraværssystemet er færdigudviklet og at 
det har været afprøvet i fire århusianske sogne - ligesom man har bedt Per-
sonalekontoret om at kontrollere om systemet håndterer de gældende regler 
korrekt. Uddannelse af supporten vil blive påbegyndt i løbet af marts og se-
nest være afsluttet 1. maj. 

 

 

 

   

 

 

 


