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IT-styregruppen, møde 21a  
- torsdag den 28. maj 2009 

Deltagere:                Som repræsentant for: 

Bygningskonsulent Keld Nielsen 
Provst Paw Kingo Andersen (PKA) 

Landsforeningen af Menighedsråd 
Den Danske Provsteforening 

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA) Den Danske Præsteforening 
Stiftskontorchef Asger W. Gewecke 
Afdelingschef Steffen Brunés (SB) 
Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL) 
IT-chef Torben Stærgaard (TS) 

Stiftskontorcheferne 
Kirkeministeriet 
Kirkeministeriet 
Kirkeministeriets IT-Kontor 

Observatører: 

Specialkonsulent Bo Peiter Hansen  Den Danske Præsteforening 
Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll 
Driftschef Peter Kristensen 
Projektchef Ulla B. Kristiansen 

Landsforeningen af Menighedsråd 
Kirkeministeriets IT-Kontor 
Kirkeministeriets IT-Kontor 

Afbud: 

Biskop Steen Skovsgaard 
Kordegn Stephen Larsen (STL) 

 
Biskopperne 
Danmarks Kordegneforening 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 

2. Behandling af budget vedrørende 2010 
a) Bortfald af udgifter 
Den udsendte opgørelse (dok. nr. 583506), der med hensyn til 
opstillingsform er afstemt med økonomikontoret, blev gennemgået.  

Det aftaltes, at opgørelsen vedlægges budgettet og suppleres med et 
notat, der redegør for bortfald henholdsvis begrunder ”genoptagelse” på 
2010-budgettet. (Notatet er bilagt referatet dok. nr. 585924-09) 

b) Budgettet 
Det fremsendt forslag til budget blev gennemgået, det blev i den 
efterfølgende drøftelse aftalt/fremhævet, at: 

- omlægningen af provsti-ESDH til Acadre kun sker såfremt 
implementeringen i Stifter, KM og menighedsråd forløber 
tilfredsstillende, men også at budgetposten fastholdes i 2010. 

- den tidligere drøftede flytning af FLØS fra formål 85 afventer 
økonomikontorets tilbagemelding 

- at opgørelse af udgiften til en ”DNK” arbejdsplads udgår da 
projektet nu er endeligt afsluttet. 

- at ovenstående notat redegør for de udgifter der foreslås 
genoptaget på 2010 bevillingen. 

På baggrund af gennemgang og drøftelse blev det enstemmigt vedtaget, at 
budgettet indstilles som forelagt til budgetfølgegruppen med it-
styregruppens anbefaling. 

Kirkeministeriets IT-Kontor 
- it til folkekirken 
 
Dato: 29. maj 2009 
Dokument nr 585923/09 

 
Sagsbehandler:  
Torben Stærgaard 
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3. Styring af IT 

Styregruppens Kirkenetbrugere er nu oprettet med adgang til IT-Kontorets 
projektportal. Ikke-Kirkenetbrugere får adgang, når det tekniske Sharepoint 
miljø er på plads, forventeligt omkring den 1. september 2009, hvor næste 
møde finder sted.  
 
Det aftaltes, at: 

- der udvikles forskellige visninger/udtræk målrettet  styregruppens 
medlemmer og med fokus på overblik i relation til styringsformålet. 

- portalen anvendes af it-kontoret til alle dets projekter og at 
styregruppen har adgang til samtlige oplysninger på projektsitet 

- at der til næste møde indlægges Gant-diagrammer, som viser 
projekternes fremdrift i forhold til de fastlagte tidsrammer. 
 

4. Leveranceordning 

Med hensyn til den på sidste møde drøftede leveranceordning aftaltes det, at 
ordningen tilbydes mod menighedsrådenes særskilte betaling - uanset hvem 
der betaler for udstyret. 

Der blev lagt vægt på, at ordningen skal ses som en eventuel mulighed og det 
blev fremført (PBA), at ordningen også kan ses som en del af de opgaver 
menighedsrådet varetager i forbindelse med ”indretning af arbejdspladsen”. 

 

5. Eventuelt 

PKA spurgte til muligheden for at anvende multifunktionsmaskiner. Det blev 
oplyst ,at det annonceres som en mulighed, men begrænset til konkrete 
modeller, der optages på IT-Kontorets bestillingsside. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.45 

 


