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R EFERAT
Opfølgning

1. Godkendelse af dagsorden
Det blev godkendt, at dagsordenens punkter blev taget i en anden rækkefølge
end foreslået og nogle punkter blev udsat, da Præsteforeningens og
Kirkeministeriets repræsentanter var indkaldt til møde i Finansministeriet.
2. Orienteringspunkter
2.1 Formanden bød Jesper Kennet, IT-Kontorets nye driftsleder
velkommen. Orienterede desuden om, at der er sket en
række organisatoriske ændringer i Finansministeriet hvorved FM’s
digitaliseringsgruppe er flyttet til Økonomistyrelsen.
2.2 Orientering fra IT-Kontoret udsat til næste møde.
3. It-Skrivebordet
OW redegjorde for at Landsforeningen (LM) lægger op til, at It-Skrivebordet
fremtidig udgør en fælles platform for KM, stifter, provstier og menighedsråd.
Diskussionen gjorde det klart, at alle parter støtter op om LM’s idé men også
om, at økonomien, som ikke er et anliggende It-Styregruppen kan afgøre,
udgør en væsentlig del af problemstillingen.
Det aftaltes, at IT-Kontoret - på baggrund af diskussionen - udarbejder et
oplæg om hvordan It-Skrivebordet, Folkekirkens- og Kirkeministeriets Intranet
samt Kirkeårsportalen, som allerede nu er baseret på samme
værktøjsplatform, funktionelt kan samvirke og understøtte en vision om at have
ét fælles system, hvor brugerens rolle (stilling/geografi henholdsvis opgaver/
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organisatoriske tilhørsforhold) sikrer, at vedkommende - gennem ét login - får
adgang til relevante data og systemer.
Et oplæg baseres på, at LM fortsat varetager kontakten til menighedsrådene
og dets brugere og skal desuden redegøre for hvordan de forskellige parter
kan anvende systemet og herunder for den samlede økonomi.
IT-Kontoret inddrager i fornødent omfang LM.
Oplægget udsendes i uge 9 og drøftes på et møde i It-Styregruppen, som
forsøges placeret i uge 10.
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4. Orientering om placering af lønbilag på It-Skrivebordet
TS orienterede om, at lønmateriale - fra FLØS til arbejdsgivernes
lønansvarlige - fremtidigt vil blive leveret i et arkivområde på It-Skrivebordet.
Der er tale om, at det samme materiale - som nu leveres på papir - der blot
leveres i elektronisk form. Materialet placeres i en arkivstruktur så det sikres,
at det ikke kan slettes eller ændres hvorved arkivet bliver en væsentlig del af
revisionssporet mht. løn.
5. Drøftelse af adgang til Kirkeårsportalen
Formanden redegjorde for at biskopperne har givet udtryk for, at de finder det
uhensigtsmæssigt og underligt, at de er de eneste præster, som ikke har
adgang til Kirkeårsportalen.
Det nævntes, at udviklingen er sket under den forudsætning, at portalen blev
et ”cheffrit” arbejdsområde. Formanden så 3 mulige scenarier:
1. Biskopperne får adgang
2. Biskopperne får ikke adgang
3. Biskopperne får adgang til prædikendelen (det pastorale værktøj)
Problemstillingen blev drøftet. SSK gav udtryk for at biskopperne primært
ønskede sig adgang til de samme hjælpemidler som præsterne kan bruge,
men ikke til præsternes ”deleområder”. GENI gav udtryk, for at
Præsteforeningen kan støtte det, men også at præsternes ”deleområder”
fortsat skulle være forbeholdt sognepræsterne - og dermed uden adgang for
biskopperne. PAKA og AWG gav udtryk for, at når provsterne har adgang
burde biskopperne også have det og at diskussionen i et eller andet omfang
var udtryk for gensidig mistillid.
Formanden konkluderede på baggrund af meningstilkendegivelserne at der
skal arbejdes for, at biskopperne får adgang til de pastorale hjælpemidler men
ikke til præsternes deleområder (3).
6. Fremlæggelse af forslag om udarbejdelse af "It-Strategi 2013"
Formanden redegjort kort for en god og lang tradition med hensyn til itstrategier, som er lavet i 1985, 1994, 2000, 2005 og 2008 – indtil 2000 med
ekstern bistand og inspiration. Gav udtryk for, at tiden er inde til igen at ”løfte
blikket”.
JM gav udtryk for at LM støtter ideen om - på grundlag af oplægget - at
udarbejde det skitserede uddybende oplæg, som et beslutningsoplæg. Gav
desuden udtryk for, at der er tale om en meget ”folkekirkelig proces”, som ikke
skal drives af ”it”. SSK opfordrede til, at det synliggøres, at det folkekirkelige
formål med fordel kan understøttes af it - som i den forbindelse er sekundært.
GENI erklærede sig enig i synspunkter om, at it er et støtteværktøj og at
afklaringsprocessen skal være drevet af folkekirken og ikke af it.
PAKA og AWG støttede oplæggets idé med den meget brede forankring,
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pointerede at It-styregruppen skal arbejde mere med at synliggøre hvilken
værdiskabning, der er i kraft af it-udgifterne. AWG lagde desuden vægt på, at
det uddybende oplæg redegjorde præcist for økonomien og processen
omkring budgetgodkendelse.
Formanden gav udtryk for, at It-Styregruppen og ministeriet har til opgave at
foreslå og fastlægge rammerne for it-anvendelsen, herunder at drive en
proces, der sikrer at midlerne bliver anvendt rigtigt og at it-udviklingen sker i
overensstemmelse med folkekirkens egne ønsker - hvilket netop er sigtet med
en strategiproces som den foreslåede.
SSK erklærede sig enig i at økonomi og it - begge er forudsætninger - der er
vigtige for folkekirkens virke.
På baggrund af diskussionen konkluderedes det, at der udarbejdes en mere
detaljeret oplæg herunder en udgifts- og finansieringsplan, som afdækker hvor
stor en del af udgiften ITK selv kan afholde.
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7. Orientering om udvikling af provstiets videndeling
Oplægget blev støttet fra alle sider idet der blev opfordret til, at det sikres, at
relevante parter inddrages i processen herunder at en arbejdsgruppe ikke
spilder tid på problemstillinger, som ikke er relevante for hovedparten af
medlemmerne.
PAKA gav udtryk for at det virkede meget lovende. GENI tilsluttede sig og
lagde vægt på - som under pkt. 3 om It-Skrivebordet - at der virkelig blev
arbejdet med én adgang til alle relevante data og systemer. AWG spurgte til
økonomien og fik oplyst at projektet gennemføres indenfor den eksisterende
ramme.
I øvrigt enighed om, at arbejdstitlen ikke må blive ”portalens” navn.
TS konkluderede at arbejdet fortsætter på det forelagte grundlag med
hensyntagen til de faldne bemærkninger.
8. Til godkendelse: Ajourførte arkitekturprincipper
TS redegjorde kort for at principperne er ajourført med hensyn til teknologi
m.m. og at principperne i højere grad end tidligere er bindende og ikke kun
vejledende.
JM spurgte til hvor afklaringen, om en arbejdsproces skal digitaliseres, ligger.
TS svarede, at det jf. it-strategien ligger som en del af den ”business-case”,
som det fremover er obligatorisk at udarbejde for alle lidt større projekter.
Det blev herunder understreget, at det er ”forretningen” og ikke ”it”, som træffer
afgørelse om ændring af arbejdsgange og organisation og at sådanne
forandringsprocesser i det hele skal drives af forretningen - evt. med ”it” som
medvirkende.
Arkitektur principperne - som forelagt - blev vedtaget.
9. Drøftelse af nye ønsker vedrørende budget 2012 (frist 1. maj)
TS oplyste at Økonomikontoret har erindret om, at:
- udfasning af Ibistic og Ibrugtagning af Indfak samt nye Navision 5.2
faciliteter bør indarbejdes i budget 2010 (ca. 400 tkr.)
- der bør indarbejdes en udviklingsramme til økonomiportalen (ca. 600 tkr.)
KIS:
AWG stillede spørgsmål vedrørende KIS projektet og problemstillingen med at
få menighedsrådene til at indberette oplysninger.

Principper
offentliggøres
på
Kirkenettet.dk
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Det oplystes (TS), at projektet hænger tæt sammen med kirkeuddannelse.dk,
som er udviklet parallelt med projektet: ”strategisk kompetenceudvikling”, som
er finansieres af 3-partsmidler via SCKK, og som meget handler om hvordan
det sikres, at der sker opfølgning på lovpligtige MUS (samtaler).
Formanden oplyste, at MUS (og herunder opfølgning på) er en del af OK, og at
manglende opfølgning vil være et brud på hovedaftalen.
It-understøttelsen (bl. a. KIS) skal medvirke til, at denne opfølgning lettes for
menighedsrådene og vil betyde, at oplysninger om kursusdeltagelse
indsamles til KIS via bl. a. AMU-skolerne.
It-delen udgør i den forstand folkekirkens egenfinansiering i forhold til ”SCKKprojektet”. Det oplystes desuden, at der gennemføres pilotprojekter til sikring
af, at processerne fungerer i forhold til menighedsråd og medarbejdere.
SMS:
GENI anbefalede SMS-projektet som han kunne se vil udgøre en massiv
besparelse. JASM spurgte til om SMS kunne finansieres helt ved
brugerbetaling. Dette bekræftede TS.
Strategi:
På baggrund af drøftelen udarbejdes, som en del af beslutningsoplægget
herom, en samlet fremstilling af udgifterne samt mulige finansieringskilder.

Efterfølgende punkter blev udsat til næste møde:
2.

Orienteringspunkter (fortsat)

2.2 IT-Kontoret om:
Oppetidssystem, Hjælp til installation af udstyr i kirkekontorer Anvendelse af
NemLogin på It-Skrivebordet, Status vedr. FLØS-2, Elektroniske lønsedler i
eBoks, Udbud af KAS samt Kirkeuddannelse.dk
10. Evaluering af It-Styregruppens og sekretariatets arbejde i 2010
11. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 14.20
Næste møde forsøges afholdt i uge 10 - indkaldelse følger
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