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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt som fremsendt

Opfølgning:

2. Orienteringspunkter/Siden sidst
2.1. Formanden
Orientering om KM’s deltagelse i en af FM nedsat HR-gruppe, hvor
placeringen af HR-opgaver og værktøjer hertil drøftes
2.2. IT-Chef
IT-Skrivebord er nu i drift i alle stifter og for alle MR.
Det blev herunder nævnt, at det - i forhold til personalesager - er et
problem at kirkefunktionærer generelt oprettes med alle rettigheder.
Det aftaltes at ITK undersøger problemets omfang og underretter LM
herom.
Folkekirkens Intranet og Kirkeåret er under udvikling, som forløber
planmæssigt
ESDH, leverance af rettelser/mangler er udestående –
forholdsmæssigt afslag aftalt – afsluttet efter ny tidsplan den 10. Maj
KIS, afleveret og i drift – der har vist sig små generende fejl omkring
årsskiftet (bl. andet mgl. overførsel at statistikopl til sogn.dk)
SØS/Gravstedsaftaler, udbud iværksættes mandag d. 25. Jan.
(prækval.)
IT-revision v/Rigsrevisionen startet den 18. Januar
Ny FM-printaftale, højere priser som dog omfatter service (5år) samt
levering og udpakning og fjernelse af gl. udstyr

RDS/UBK

Referat

Adgang via NemLogin, møde med CPR-Kontoret om tilslutning til
aftalen, som vil være i drift i løbet af 2011.
IT-sikkerhed, FM har udmeldt (Enkel administration i Staten, januar
2010 - bilag), at DS484 kan erstattes af en ISO-standard, med færre
bindende krav såfremt org. risikobillede tillader det.
Det blev også nævnt, at der igen har været problemer med
anvendelse af ”offentlige mapper” i Outlook - disse er nu spærret for
anvendelse.
2.3. Alle, ”siden sidst”
AWG forespurgte til en sikker fjernelse af udrangeret it-udstyr fra
stifterne. TS oplyste, at ITK er tilmeldt en ordning. ITK informerer
stifterne om det praktiske.
OW orienterede om at LM’s sekretariat har meget travlt med
tildeling/åbning af koder til IT-Skr. Giver nogen utilfredshed.Travlhed
dog i aftagende. Geni tilføjede hertil, at IT-Skr fungerer som det skal.
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Opfølgning:

ANT

3. It-strategi 2010-2012
Drøftelse/godkendelse af it-strategi (bilag dok. nr. 54/2010
TS redegjorde for 3 væsentlige fokusområder i revisionen:
a) ændringen i infrastruktur med implementeringen af MOSS
(sharepoint) og nyt ESDH-system
b) sammenskrivning af kap. 2 og 3 samt ajourføring med aktiviteter
og herunder eDag3.
c) synliggørelse af strategiens målgrupper - særligt har det været
formålet at sikre, at præsterne kan ”finde sig selv” i strategien nu
hvor der er et stærkt fokus på hjælpemidler til det pastorale
arbejde.
Herefter blev strategien gennemgået side for side. Rettelser, som følge af
forslag og kommentarer er indført i en ny udgave (dok. 8799-10) som er
bilagt.
Det aftaltes, at opfordre de fraværende til at komme med deres eventuelle
kommentarer. Inden strategien sendes videre i systemet sendes den
rettede udgave i høring i styregruppen.
4. Handlingsplan for 2010-2011 (bilag 4587/10)
Hovedpunkter fra handlingsplanen blev gennemgået.
GENI forespurgte, om det har været overvejet at anvende OpenSource
produkter. SB oplyste, at It-Styregruppen havde behandlet dette spørgsmål
tidligere og der truffet en beslutning om at anvende MS-produkter i vidt
omfang. (referent: møde 15 den 31. januar 2007).
AWG rejste spørgsmål om nytteværdien - af de centralt trufne beslutninger
om at FLØS og regnskabssystemer skal kunne håndtere en
forholdsmæssig fordeling af kirkefunktionærernes lønomkostninger på
forskellige typer af opgaver - står mål med omkostninger og udbytte. Der
var fra flere af styregruppens medlemmer en opbakning til synspunktet. Fra

evt: SSK, PKA og STL
det videre: TS

Referat

ITK’s (TS) side blev det oplyst udtryk for, at disse projekter er en følge af
”1491-beslutningerne”. GENI efterlyste en opgørelse af, hvad det egentlig
koster at implementere denne funktionalitet. TS redegjorde for at disse
muligheder - i en vis udstrækning - skal ses som en del af den samlede
beslutning om og behov for at etablere en FLØS-databank i ØS-LDV. Der
blev herunder - fordi det indgår i den større sammenhæng - også redegjort
for, at der i en dialog med bl. andre Multidata arbejdes på at sikre, at
menighedsrådene anvender CVR og P-numre i henhold til gældende
regler.
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Opfølgning:

Med de faldende bemærkninger blev handlingsplanen godkendt som
arbejdsgrundlag for 2010 og starten af 2011.
5. Nye ønsker vedr. budget 2011
5.1. nedsættelse af levetid for arbejdspladsudstyr samt omlægning af
bunke/afskrivning til drift (fra 2009) jfr. FM’s udmelding herom (Enkel
administration i Staten, januar 2010 - bilag)
OW efterspurgte en opgørelse af hvad det vil koste de menighedsråd,
der har pc-aftaler med 48 mdr’s løbetid. Det aftaltes, at ITK udarbejder
en redegørelse herfor.

ANT & HPB

Det aftaltes, at ITK i budgetforslaget indarbejder et overslag over den
økonomiske virkning af en beslutning om at nedsætte brugstiden til 36
mdr.
5.2. foreløbig drøftelse vedr. udvidet driftstid (24 * 7)
Det aftaltes, at ITK - bl. andet på grundlag af risikovurderingen udarbejder et oplæg til beslutning.

UBK & TS

6. Præsentation af system til monitorering af tilgængelighed
(driftseffektivitet)
IT-K har som tidligere aftalt udviklet et system så ledelse(r) og brugere kan
følge om driftseffektiviteten lever op til de indgåede aftaler vedrørende
forretningskritiske systemer som eksempelvis: personregistrering, FLØS,
Økonomisystemer, ESDH m. fl.
Det nye http://ITK blev præsenteret:
- PC-support/pc-support
- oppetid (PKR)
Efter præsentationen blev det aftalt, at systemet sættes i drift og at
projektet lukkes.
7. IP-telefoni i folkekirken
Punktet udsættes til næste møde da der endnu mangler oplysninger fra
leverandøren om prisen for nye løsningsmuligheder.
8. Kalendersystem
Opfølgning fra møde 23 – status
Lasse Pedersen redegjorde for status i samarbejdet med Vesterbro
Bykirke og mødet med Gert Nicolajsen, Vorgod.

PKR og NMB
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Der blev fra LM (OW) givet udtryk for, at man ikke støtter projektet og at
man ikke finder det er i overensstemmelse med at der ikke i 2010 skal
sættes nye udviklingsprojekter i gang.
SB oplyste, at det på alle orienteringsmøderne havde været fremført som
et krav, at der tilbydes en løsning til varetagelse af denne opgave samt at
der ikke er tale om udvikling men om at anvende produkter vi allerede har
anskaffet.
Forskellen mellem Outlook Web Access (OWA) og Outlook klienten blev
drøftet. Den begrænsede funktionalitet i OWA sætter begrænsning for
hvordan Outlook kan anvendes fra IT-Skrivebordet.
GENI efterspurgte de muligheder for - som havde været drøftet - at
transporterer oplysninger om gudstjenester og arrangementer fra Outlook
og til andre systemer og vise versa. TS oplyste, at sogn.dk er klar til at
indgå i denne opgave og at der efterspores relevante API’er (application
programming interfaces) til dataudvekslingen mellem Outlook og sogn.dk.
Det blev aftalt, at projektet fortsætter og at anvendelsen af Outlook er et
tilbud, som interesserede sogne kan benytte sig af.
9. Eventuelt
Ingen punkter

Mødet sluttede kl. 12.50
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