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1 Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger 

2 Orienteringspunkter 

2.1 Statens IT-Råd/IT-Forum 

SB oplyste, at Statens IT-Råd fortsat afholder møder, men har ikke været in-
volveret i spørgsmål om etableringen af de administrative statslige fællesska-
ber, herunder fællesskabet om Statens IT, der etableres under SKAT. 

TS oplyste, at IT-Forum har indstillet sine møder. 

TS gav en orientering om arbejdet med etablering af Statens IT, herunder at 
folkekirken ikke er omfattet. Der afventes et udspil fra Statens IT for så vidt 
angår Kirkeministeriet, der køber alle it-ydelser hos IT-Kontoret. Generelt føl-
ges opgaven med interesse og i det omfang det er hensigtsmæssigt og muligt 
anvendes de samme løsninger som Statens IT anbefaler/vælger. TS deltager 
i referencegruppe i Statens IT, og IT-Kontoret vil orientere om udviklingen. 

3 Udvidelse af IT-styregruppen 

SB orienterede om baggrunden for det udsendte forslag om at udvide it-
styregruppen med et medlem udpeget af stiftskontorcheferne. 

TS gav udtryk for at det var ønskeligt at it-styregruppen fremover kan gå ind i 
drøftelser om retning og omfang af større projekter og nye initiativer. Oriente-
rede herom om drøftelserne i Kirkeministeriets ledelse samt med stiftskontor-
cheferne og Danmarks Provsteforening om at nedsætte følgende 2 referen-
cegrupper:  

1. Provsterne i hvert af de ti stifter udpeger en provst som repræsentant 
fra stiftet. Desuden udpeger Foreningen af Provstisekretærer 2 repræ-
sentanter. 

2. Stiftskontorcheferne. 
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Referencegrupperne forventes at mødes 2-3 gange årligt til drøftelse af admi-
nistrative it-projekter mhp. erfaringsudveksling og nærmere fastlæggelse af 
rammer og terminer m.m. for konkrete projekter. Det er desuden forestillingen, 
at referencegrupperne kan give inspiration vedrørende nye idéer og projekter, 
som kan indgå i it-styregruppens arbejde.  

Til drøftelser vedrørende konkrete projekter er det besluttet, at de 2 referen-
cegrupper udpeger hver en repræsentant, som sammen med en kontorchef 
fra Kirkeministeriet og it-chefen, indgår i et koordinationsforum, der vil have 
mulighed for at kunne mødes oftere med henblik på en kvalitetssikring/review 
af IT-Kontorets konkrete implementeringsplaner. 

IT-styregruppen tiltrådte énstemmigt, at styregruppen udvides med et medlem 
udpeget af stiftskontorcheferne. 

Det aftaltes at indstillingen sendes i høring hos de 2 fraværende medlemmer 
af it-styregruppen. 

4 It-strategi 2008-2012 

TS orienterede om, at it-strategien efter det seneste møde er reviewet af eks-
terne konsulenter med hensyn til det it-faglige indhold, og om at der samtidig 
var foretaget en sproglig gennemgang af dokumentet. 

Der blev foretaget en gennemgang af it-strategien og foreslået justeringer til 
afsnittene 1, 2.1, 4.2 samt 7.3. 

Det blev oplyst, at Landsforeningen – forud for dette møde i it-styregruppen – 
havde besluttet at stemme for en godkendelse af it-strategien. Det aftaltes at 
IT-Kontoret foretager ændringerne og herefter offentliggør strategien. 

Det aftaltes særligt, at it-strategien principielt skal friholdes for konkrete aktivi-
teter (som informationskampagnen i afsnit 7.3). Sådanne skal alene findes i 
handlingsplan og budget. 

PBA forespurgte til karakteren af den kontrol der beskrives i afs. 7.6. TS oply-
ste at det er en praktisk udmøntning af helt rutinemæssige - oftest maskinelle 
- kontroller af sikkerhedsforhold. Det oplystes, at der er udarbejdet en infor-
mation (bilagt), som udsendes, hvis der konkret er behov for at rette henven-
delse til en bruger om, at r noget tyder på, at vedkommende har et sikker-
hedsproblem. 

5 Budget 2009 

TS indledte med en kort gennemgang af det udsendte budgetforslag.  

Det blev oplyst, at budgettet lægger op til et samlet forbrug, der er 1,6 mio. kr. 
mindre end den ramme, der er fremskrevet af Kirkeministeriets Økonomikon-
tor. 

Der blev herefter foretaget en nærmere drøftelse af budgetforslaget. Sam-
menhængen mellem ESDH (8525), Smartworker (8201) og Folkekirkens Int-
ranet (8205) og herunder IT-skrivebordet (8210) - der finansieres af Landsfor-
eningen af Menighedsråd - blev genstand for en særlig drøftelse. Det blev un-
derstreget, at der består en binding mellem disse projekter, da de gør brug af 
fælles værktøjsplatforme (Microsoft Sharepoint og Acadre), og da de erstatter 
en anden fælles platform (Intrasuite). Det betyder, at en evt. udskydelse af et 
af projekterne vil medføre en fordyrelse af de øvrige projekter. 
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Det er styregruppens opfattelse at disse projekter er særdeles vigtige aktivite-
ter, der til sammen bidrager til at kompensere for, at kommunikation og viden-
deling i folkekirken i praksis vanskeliggøres af en organisationsstruktur med 
mere end 2000 forskellige - og i mange tilfælde meget små - institutioner. 

Styregruppen lægger desuden vægt på, at Smartworkerprojektet, der er mål-
rettet præsterne og problemstillinger om det psykiske arbejdsmiljø, bliver 
gennemført sådan, som det er indstillet af dette projekts styregruppe. 

IT-styregruppen indstiller på den baggrund it-budgettet til godkendelse i sin 
nuværende form. 

It-styregruppen henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at it-
området allerede i sit budgetforslag lægger op til et forbrug, der er 1,6 mio. kr. 
mindre end den udmeldte ramme. 

Såfremt det af økonomiske årsager måtte blive nødvendigt yderligere at be-
skære rammen, prioriterer it-styregruppen, at der i så fald kan ske en delvis 
udskydelse af projektet med folkekirkens intranet (8205). 

6 Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
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Ændringer til IT-strategien (jfr. mødet drøftelse) 

 

Side 1, afsnit 1 Mission og It-vision: 

 

Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt forankret i Grundloven (§ 4), der 
bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. 

 

som ændres til: 

 

Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt forankret i Grundloven (§ 4), der 
bestemmer, at ”den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke”.  

 

Side 7, afsnit 2.1 (sidste afsnit): 

Det er vigtigt, at borgerne har tillid til de offentlige digitale kommunikationska-
naler og føler tryghed ved at benytte dem. Derfor skal borgeren gøres op-
mærksom på, til hvilke formål de indgivne oplysninger anvendes, og at de 
behandles med den fornødne fortrolighed.   

som ændres til: 

Det er vigtigt, at borgerne har tillid til de offentlige digitale kommunikationska-
naler og føler tryghed ved at benytte dem. Derfor skal borgeren gøres op-
mærksom på, til hvilke formål de indgivne oplysninger anvendes, og at de 
behandles i henhold til bestemmelserne i Persondataloven.   

(der indsættes desuden fodnoten: Lov om behandling af personoplysninger 
(Persondataloven) - LOV nr. 429 af 31/05/2000) 

 

Side 18, afsnit 4.2 (sidste faktaboks): 

 

som ændres til: 

 

 

Det er et krav, at alle præster skal have en Kirkenet-pc stillet til rådighed. 

 

Det er et krav, at alle præster skal have en pc stillet til rådighed. 

 

Folkekirkens mission som kristen evangelisk-luthersk kirke er at forkynde Kri-
stus som hele verdens frelser igennem evangeliets forkyndelse, sakramenter-
nes forvaltning, oplæring i kristendom og sjælesorg. 
 

Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens 
frelser igennem evangeliets forkyndelse, sakramenternes forvaltning, oplæ-
ring i kristendom og sjælesorg. 
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Side 25, afsnit 7.3 (sidste afsnit): 

I løbet af 2008 afvikles en informationskampagne for at øge it-brugernes be-
vidsthed om it-sikkerhed og eget ansvar for opretholdelse af it-sikkerheden. 

 

som ændres til: 

Endelig skal der jævnligt gennemføres informationskampagner og lignende in-
formationsaktiviteter, der har til formål at øge it-brugernes bevidsthed om it-
sikkerhed og eget ansvar for opretholdelse af it-sikkerheden. 

 

 

   

 

 

 


