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REFERAT
Opfølgning

1. Godkendelse af dagsorden
Dagorden blev godkendt.
Formanden bød Henrik Kristoffersen Danmarks Kordegneforening velkommen
som nyt medlem
2. Orienteringspunkter
2.1. Formanden
a. FLØS (udredning vedr. løn- og personaleadministration)
Orientering om, at Multidata efter præsentation af foreløbig
løsningsbeskrivelse, har fået ekstra tid til udarbejdelse af
løsningsforslag vedr. FLØS.
Orientering om at MD har afgivet tilbud på ca. 5 mio. kr. vedrørende en
løsning til obligatorisk indberetning af lønoplysninger fra institutioner,
der ikke anvender FLØS
2.2. IT-Chef, orienterer om:
a. Udbud af KAS
Orientering om, at det først afholdte udbud blev aflyst fordi den
økonomiske ramme blev betydeligt overskredet samt fordi der på
grund af få tilbud ikke var tilstrækkelig effektiv konkurrence.
Nyt udbud annonceres medio november forudsat at høring vedr.
placering af arbejdsopgaver samt løsningen som helhed forløber som
planlagt.
PAKA spurgte til godkendelse af kirkegårdssystemer. TS redegjorde
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for markedssituationen vedr. økonomi- og kirkegårdssystemer,
herunder at godkendelse er igangværende og planlagt afsluttet juni
2011.
Af hensyn til menighedsrådene aftaltes det, at godkendelsen
fremskyndes (afsluttes senest med udgangen af 1. Q 2011) således at
der kommer forsvarlig afstand til den efterfølgende implementering af
den nye løsning.
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OW spurgte til, om det bliver obligatorisk for kirkegårde at have et
kirkegårdssystem. TS oplyste, at det er en mulighed men ikke et krav
(jfr. § 9 stk 3 i Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde, BEK nr 1238 af 22/10/2007)
b. Status på ESDH-aftale
Det oplystes, at afprøvning af de rettelser, der skal lukke kontrakten
vedr. Acadre CM er påbegyndt, herunder at der er indgået aftale om
kompensation for de mange krav, leverandøren ikke har været i stand
til at opfylde.
Det oplyste desuden, at der er overvejelser om at udtage Acadre Light
af It-Skrivebordet på grund af systemets ringe kvalitet og manglende
understøttelse af MS-applikation fra og med 2010-versionerne.
Der er modtaget foreløbige tilkendegivelser fra Statens Arkiver om, at
de vil lempe kravene til aflevering af arkivalier fra menighedsrådene til
kun at omfatte beslutningsprotokoller. Af bl.a. denne grund, er der
derfor nu overvejelser om at udtage Acadre Light fra IT-Skrivebordet.

TS & MEF

c. Rigsrevisionens beretning om revision
Der blev orienteret om, at revisionen er afsluttet med et tilfredsstillende
resultat vedr. it-revisionen og med nogle kommentarer vedr. FLØSsystemet som RR har fået svar på. (Kommentarerne vedrørte rev. i
KBH-stift )
d. Status vedr. Personregistrering
Der blev orienteret om, at leverandøren har annonceret en forsinkelse
på 6 mdr. Forsinkelsen betyder ikke en fordyrelse af løsningen.
e. Status vedr. brug af Outlook til arbejdsplanlægning
Der blev orienteret om at sognene nu kan tilmelde yderligere brugere,
som får adgang til post og kalender. Der skal betales 200 kr. pr. bruger
pr. år. Oprettelse skal ske fra de sikkerhedsansvarlige via den
elektroniske løsning.
Det oplystes (SB), at betingelsen for at blive oprettet som
Kirkenetbruger er, at der foreligger aftaleforhold og at der udbetales
løn. Det er ikke et krav, at der er udarbejdet en egentlig kontrakt.
På forespørgsel (PAKA) oplystes det (TS), at provstierne tilbydes
fornødne opslagsrettigheder i KIS (herunder også at stillinger i KIS
fremadrettet kun vil omfatte præster).
f. Bemandingssituation i It-kontoret
Der blev orienteret og opslag af stilling vedr. ny driftsleder, samt it-

LAPE & HPB

MORC

PBK
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arkitekt (pr. 1. jan 2011) jfr. budget samt underviser/eLæringskonsulent til Personregistrering. Desuden om en reduktion i bemandingen
vedr. it-sikkerhed som følge af færre opgaver efter bl. a. indførelse af
aut. brugeradministration.
g. Integration af sogn.dk i folkekirken.dk
Der blev orienteret om, at Sogn.dk integreres i folkekirken.dk med
henblik på at øge brugen af sogn.dk's faciliteter til annoncering af
gudstjenester og arrangementer og skabe integrationsmuligheder
mellem fk.dk og sogn.dk samt at øge besøgstallet på fk.dk.
Søgefaciliteterne på sogn. dk bevares "uændret" og vil stadig kunne
tilgås fra km.dk og tilsvarende findes på fk.dk.
Løsningen forventes klar i jan-feb. 2011.
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2.3. Alle, ”siden sidst”
GENI påpegede at informationen om ændring af arbejdsrutiner i
personregistrering som følge af omdannelsen af kirkedistrikter til sogn var
kommet ud med en alt for kort frist. TS beklagede dette.
PAKA opfordrede ITK til at lægge pres på kommunerne for at få ajourført
vejregistret i CPR. TS svarede, at provsterne også selv sidder i en god
position til at lægge pres på kommunernes folkeregistre for at få ajourført
oplysninger om adresser.
3. Projekter
a) status på afslutning af 2010-projekter
Det oplystes særligt, at projekterne vedr. etablering af et nyt It-Skrivebord,
Kirkeårsportalen samt et nyt intranet var afsluttet idet alle systemerne nu er sat
i drift.
KNI opfordrede til at der nu - af hensyn til menighedsrådene - bliver en pause i
projekter, der påvirker det lokale arbejde. TS oplyste, at man er meget
opmærksom herpå.
AWG føjede til, at alle de ændringer der er gennemført i 2010 ikke er itprojekter - men skyldes politiske beslutninger, som på den anden side
inkluderer it.
SB oplyste, at KM's lovprogram for 2011 ikke vil give menighedsrådene nye
opgaver.
b) status på økonomi 3. kvartal 2010
Det oplystes, at de overførte midler - vedr. udsatte og forsinkede projekter - pr.
30. sept. var brugt henholdsvis disponeret. Desuden at en regnkabsprognose
tyder på, at resultatet for 2010 kommer til at ligge inden for den udmeldte
ramme vedr. 2010.
4. Aktivitets- og handlingsplan for 2012-2014
Til det udsendte bilag bemærkede:
AWG, at det er vigtigt, at FLØS decentral tilrettelægges med nødvendige
systemkontroller og spærringer.
OW, at landsforeningen lægger op til betydelige forenklinger i forbindelse med
afviklingen af valget i 2012 - herunder at man lægger op til it-understøttelse
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som tidligere.
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AWG (til arkitektur og styringsfilosofi), at KM, Stifter og LM i fællesskab
udarbejder en vejledning vedr. sammenlægning af Menighedsråd.
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Det blev oplyst, at et budget vedrørende den borgervendte del af
personregistreringen, der som følge af eDag3 skal omlægges til Borger.dk
forventes forelagt budgetfølgegruppen i løbet af efteråret 2010.
Det oplystes herudover, at der vil være en række ajourføringsaktiviteter herunder migrering til MOSS 2010, som er en del af ITK's løbende
vedligeholdelsesforpligtelser.
5. E-post, anvendelse af domænenavnet folkekirken.dk til præster
Til det udsendte bilag udtalte flere, at det - henseende til præsternes
myndighedsopgaver - ikke er hensigtsmæssigt at ændre adresser fra KM.dk til
folkekirken.dk. Kun SSK fastholdt, at det ville være en god ide at foretage
ændringen. Referatet med gengivelse af de forskellige holdninger fremsendes
til Kirkeministeriet til endelig afgørelse af spørgsmålet.

TS

6. Ip-telefoni
Efter en kort gennemgang af en foreløbig udgave af telefonrapporten, blev det
aftalt at ITK i samarbejde med præsteforeningen og Danmarks
Kordegneforening foranstalter en spørgeskema/fokus-gruppe undersøgelse,
der skal kvalificere brugernes holdninger og forventninger til en anbefaling om
nye telefonsystemer.

TS

7. Outsourcing af driftsopgaver
Analyse af outsourcede driftsopgaver og evt. overførsel af Kirkenetservices til
"skyen" (Cloud computing) var udsendt til orientering. Analysen viser, at der er
den rette sammensætning af opgavemixet mellem outsourcing og
egenproduktion samt at det ikke - for tiden - er attraktivt at outsource til
"skyen".
JASM forespurgte til hvem det er, der efterspørger en udvidelse af
brugergruppen og hvem der skal betale. Det oplystes (PAKA og TS), at
efterspørgslen kommer fra sognene og at betalingen kommer fra oprettelse af
nye brugere jr. pkt. 2e.
8. God brugeradfærd
a) Oplæg vedr. god adfærd på Kirkeårsportalen
RPL redegjorde for det udsendte oplæg, der er udarbejdet af arbejdsgruppen
vedr. Kirkeårsportalen.
Det blev foreslået (PAKA), at en redaktørgruppe indstilles af styregruppen men
udpeges af biskopperne. GENI foreslog at redaktørgruppen udpeges blandt
præsteforeningens stiftsbestyrelser.
Det aftaltes, at der udarbejdes et oplæg der forelægges biskopperne.
Der var desuden enighed om at det er vigtigt at opgaven løses samt at
redaktørgruppen starter med at udarbejde et oplæg om der virke, som kan
forelægges biskopperne.
b) Adgang til Kirkeårsportalen
SSK fremførte på vegne af biskopperne en undren over over at biskopperne

TS
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ikke har adgang til portalen, som de desuden ikke har været inddraget i
udviklingen af.
TS redegjorde for forløbet, herunder at biskopper, provsteforeningen og
præsteforeningen har udpeget repræsentanter til styregruppen vedr.
Smartworker, der omfatter Kirkeårsportalen.
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Styregruppen har besluttet projektforløbet med et pilotprojekt med deltagelse
fra Hjallese-, Skanderborg- og Viborg Dom-Provsti. Heraf er nedsat en
arbejdsgruppe, der har udviklet en prototype og afgivet indstilling om
udviklingsforløbet, som styregruppen har fulgt. Styregruppen opløstes efter
mødet hvor indstillingen blev "sendt videre" til it-styregruppen.
It-styregruppen har herefter godkendt handlingsplan og budget vedrørende
2009, som har omhandlet smartworker. Det har gennem hele forløbet været
hensigten, at portalen skulle være åben for sognepræster og herunder
provster samt præster i DSUK.
Oplæg vedr. anvendelse af sociale netværk
Der blev orienteret om de fremsendte oplæg, herunder at Kirkeministeriet vil
udvide den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter fra TPC og i øvrigt fra
pastorater, hvor der er gjort forsøg med at anvende sociale netværk.
Styregruppen bifaldt initiativet.
9. Forslag til mødeplan for styregruppens møder i 2011
Flere af medlemmerne kunne ikke på de forslåede tidspunkter.
Sekretariatet udsender mødekort.
10. Eventuelt
Intet at bemærke
Mødet sluttede kl. 13.15
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