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REFERAT
Formanden: Der er afbud fra Biskop Steen Skovsgaard og
Stiftskontorchef Asger W. Gewecke.
Velkommen til Jan Stampe Madsen, som fra KM-Ø vil supplere og styrke
sekretariatet med økonomibistand i forhold til styregruppen.
1. Godkendelse af dagsorden
Forslag modtaget om punkt om ændring af e-post adresse (brug af
domænet folkekirken.dk) – punktet medtages på næste møde grundet den
sene modtagelse.
2. Orienteringspunkter
2.1. Formanden
a. FLØS, udredning vedr. løn- og personaleadministration
Orientering samt oplysning om at workshop afholdes 31/5-1/6.
OW oplyser, at LM har meldt afbud som følge af, at LMs konsulenter
har for mange projekter i gang. Dette skyldes ikke en stillingtagen til
projektet, men behov for indhentning af flere informationer inden aktiv
deltagelse. SB oplyser, at den øvrige del af folkekirken er underlagt et
vist økonomisk pres for at få udredningen foretaget.
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b. Rapport om it-projekter i staten (rapporten blev omdelt)
v/SB ogTS: Regeringens arbejdsgruppe for bedre it-projekter har
afgivet deres rapport: Professionalisering af arbejdet med it-projekter i
staten.
Rapporten er baseret på et nærstudie af 9 konkrete projekter.
Projekterne havde med hensyn til økonomi en gennemsnitlig
overskridelse på 26 % (2 projekter er blevet billigere, 2 ramte
budgettet og de 2 dyreste overskred med 50 og 72 %.)
Tidsmæssigt har projekterne overskredet tidsrammen med i
gennemsnit 35 % (ingen afleverede hurtigere - de 2 største overskred
med 31 og 37 %)
Hovedkonklusionen er, at problemerne skyldes:
1. Manglende projektmodenhed.
2. For høj risiko - desuden uden at afdække
3. Dårlige relationer mellem leverandører og kunder/konsulenter.
Det foreslås i rapporten, at der investeres i:
A. Et kompetanceløft til
B. Stærkere fokus på
C. Styrkelse samarbejdet mellem Lev og Kunder
Sammenholdt med KM og folkekirkens it:
"A" fra 1. januar 2008 blev ITK's projektafdeling styrket med ny
bevilling til etablering af egne kompetencer isf. indkøb af konsulenter.
"B" Fokus på styring og metode: projektportal, projektmodel,
riskovurdering, business case samt evaluering.
2.2. IT-Chef, orienterer om:
a. Udbud af KAS
Der er (i dag kl. 10) modtaget 3 tilbud ud af 5. Det ser ud til at
projektet bliver noget dyrere end det, der var regnet med.
b. Status på ESDH-aftale
Vi har fået leveret patch2 (som omt. på sidste møde) og mangler
en ajourføring af Acadre i It-Skrivebordet. Det forventes at
"kontrakten/leverancen" nu kan afsluttes
c. Status vedr. Intranet
Udviklingen er i gang. Projektreview i denne uge. 1. delleverance,
som giver mulighed for at producere håndbøger bliver leveret 1.
juli.
d. Status vedr. brug af Outlook til arbejdsplanlægning
5 parallelle projekter i gang: Vesterbro, Næstved, Aalborg,
Mølholm og Ribe. Rapporten med gode råd "sådan gør vi"
offentliggøres inden sommerferien
TS pointerer, at der ikke er tale om udvikling, men om anvendelse
af det eksisterende postsystem, MS Outlook 2007. Der er behov
for licensmæssig afklaring ved anvendelsen af Outlook.
Der er ca. 27.000 potentielle post/kalenderbrugere. OW oplyser, at
LM anvender tallet ca. 32.000 ansatte i folkekirken.
Der var nogen dabat om løsningen/problemstillingen. OW oplyste
at LM er imod tvang mht. brug af løsningen. PAKA er af den
opfattelse, at tvang ikke nødvendigvis er negativ, men at det kan
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medvirke til en bedre økonomisk løsning, hvis alle er med (eks.
som ved Kirkenetpc til alle præster). GENI påpeger, at det er et
afgørende element, at kalenderløsningen kan håndtere alle led i
folkekirkens komplekse struktur, men at der bestemt er behov for
en strammere styring af ressourcer, både ansatte og lokaler.
Økonomien er det andet afgørende element, hvor en økonomisk
forsvarlig løsning bør støttes.
e. Businesscase vedrørende omlægning af Kirkenetservices til
"skyen" (Cloud computing)
Orientering om sonderinger mht. pris. Det blev oplyst at der til
oktober mødet udarbejdes en samlet opgørelse.
f. Alle, ”siden sidst”
OW orienterede om møde i uge 19 med TS’ deltagelse, hvor fælles
platform m.v. blev drøftet. OW opfordrer til, at der nedsættes et lille
embedsmandsudvalg, hvor der laves udkast til fælles visioner. LM
vil tage initiativ hertil.
3. Budget og regnskab
3.1. Forelæggelse af regnskab vedrørende 2009 (bilag)
JASM oplyser, at der er i regnskabet har indsneget sig en uklarhed på
side 12 om tilgængelighed. TS oplyser, at tilgængelighed går på aftalt
driftstid, men at målene faktisk også opfyldes i forhold til "24-7".
RPL spørger til, hvorfor KM ikke har medvirket i den publicerede
undersøgelse, hvor KM blev placeret lavest. TS oplyser at kilden er
uvis og ikke stammer fra KM.
3.2. Ansøgte tillægsbevillinger vedrørende 2010 (jf. møde 25)
Ansøgninger er afsendt som aftalt på sidste møde. Endnu intet svar
3.3. Principper og teknik vedrørende beregning af bortfald
P/L fremskrivning og ny budgetramme TS henviste til udsendt notat
om principper og oplyste, at der - sammen med økonomikontoret - er
udarbejdet budget for kommende år.
Egen producerede ydelser skal omfattes af P/L regulering, mens
ydelser, hvor blot ’en papkasse flyttes videre’, ikke skal være omfattet.
3.4. Ansøgte omprioriteringsmidler vedr. 2011 - (jf. møde 25)
Er udarbejdet som aftalt på møde 25.
3.5. Budget 2011-14
Budget er som forelagt på sidste møde - med tillæg af de ansøgninger
der er afsendt (pkt. 3.4)
Det er endnu uafklaret om vi skal indarbejde ansøgningerne i det
budget, der skal afleveres 1. juni - eller om de skal afvente bflg's
behandling.
OW spørger til, hvad god regnskabspraksis er, hvortil JASM henviser
til, hvad budgetfølgegruppen ønsker. De tre mulige metoder er alle
acceptabel regnskabspraksis.
SB anbefaler, at man udarbejder et konsolideret budget, når
beslutning om fremsendte bevillinger er truffet af budgetfølgegruppen.
Dette tilslutter JASM og TS sig – ingen yderligere bemærkninger fra itstyregruppen.
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GENI spørger til, hvordan pengestrømmen fra fællesfonden til ITK
foregår i praksis. TS redegør herfor (overførsel i 1/12). Udgiften
bogføres i det regnskabsår, hvor afskrivningen foretages.
Budgettet blev godkendt.
4. Risikoanalyse 2010
Præsentation af risikoanalyse, der er foretaget på grundlag af system- og
dataejeres risikovurdering vedrørende anvendelse af it-aktiver i
forretningskritiske arbejdsprocesser.
Risikoanalysen er tiltrådt af KM's ledelse og af stiftskontorcheferne
GENI spørger til side 15, Personregistrering.dk og manglende
tilgængelighed ved tab af arbejdstid, hvor GENI synes, at konsekvensen
burde være højere (eks. set i relation til en begravelse), når der ikke kan
foretages opslag i CPR. Enighed om, at konsekvensen er korrekt i forhold
til nuværende lovgivning, men dette ændres med den kommende nye
version af Personregistrering.
Spm. til side 27 nedetid på KM’s hjemmesider og betydning af tab af
arbejdstid contra vurdering af samme nedetid på e-post. TS oplyser, at
vurderingen vil blive foretaget anderledes ved kommende analyser
således, at der ikke tages stilling til brud på fortrolighed.
JMO spørger til side 9, retableringstid contra SLA-tid, hvor TS redegør for
forskellene herimellem. PKR oplyser om igangværende dialog med
driftsleverandør om prioritering af systemer, såfremt en katastrofesituation
indtræffer.
JMO spørger til side 12, sikkerhedshændelser og offentlige mapper, om
ikke dette også omfattede menighedsrådene, hvilket TS bekræfter. Med
menighedsrådene er der også tale om en lukket kreds (alle postkasser på
sogn.dk domænet).
RPL spørger til siderne 16, 17 og 20, hvor grafer og tekst ikke alle steder
afspejler hinanden. TS og UBK sikrer korrektion heraf.
TS oplyser, at modtagne bemærkninger indarbejdes i rapporten, og et
samlet eksemplar fremsendes til alle underskrivende parter med de
påpegede smårettelser. Såfremt større rettelser foretages, vil dette blive
ledsaget af notat herom.
5. Kirkeårsportalen
Smartworkersporet Kirkeåret har resulteret i et hjælpemiddel til det
pastorale arbejde (prædikenskrivning, debat, planlægning og arkiv m.m.).
Kirkeårsportalen, som et hjælpemidlets navn, sættes i juni i pilotdrift i:
Hjallese Provsti, Skanderborg Provsti og Viborg Domprovsti.
3 præster samt projektlederen fra den arbejdsgruppe, der har realiseret
ideerne, demonstrerede portalen og fortalte om udviklingsarbejdet og
forventningerne til præsternes videndelingsværktøj og elektroniske arkiv.
Styregruppen udtalte stor ros til gennemgang og portal.
6. Eventuelt
Mødet sluttede kl. 12.00
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