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It-Styregruppen, møde 34  
- onsdag den 23. januar 2012, kl. 9.30                 

Deltagere: Som repræsentant for: 
Afdelingschef Steffen Brunés (formand) (SB) 
Provst Paw Kingo Andersen (PKA) 
Bygningskonsulent Keld Nielsen 
Stiftskontorchef Asger W. Gewecke (AWG) 
Sognepræst Jens Kaltoft (JKA) 
Kordegn Jørgen Hvolby Lauritzen (JL) 
Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL) 
It-chef Torben Stærgaard (TS) 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke 
Den Danske Provsteforening 
Landsforeningen af Menighedsråd 
Stiftskontorcheferne 
Den Danske Præsteforening 
Danmarks Kordegneforening  
Ministeriet for Ligestilling og Kirke 
Folkekirkens It 

Observatører:  

Sekretariatschef Ole Wind 
Kommunikationschef Jesper Moll 
Specialkonsulent Bo Peiter Hansen 
Redaktør Ellen Aagaard Petersen 
Chefkonsulent Martin Løvenkjær-Pearson (MBL) 
Driftsleder Jesper Kennet (JEKE) 
Udviklingschef Jacob Rosenkrans Bøgh 
Projektchef Ulla B. Kristiansen (UBK) 

Landsforeningen af Menighedsråd 
Landsforeningen af Menighedsråd 
Den Danske Præsteforening 
Folkekirken.dk  
Kirkeministeriets Økonomikontor  
Folkekirkens It  
Folkekirkens It 
Folkekirkens It 

Afbud:  

Biskop Henning Toft Bro (HTB) Biskopperne 

 

            

R E F E R A T 

 
Bilag/Opfølgning: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden spurgte til kommentarer til dagordenen og nævnte 
herunder, at der var et ønske om et nyt punkt. 7 om sikker e-post til og 
fra MR. 

Som pkt. 8 tilføjes efter ønske fra JKA it-support fra fredag eftermiddag 
og i weekenden. 

Ingen øvrige tilføjelser. 

 

2. Orienteringspunkter 

a) Meddelelser fra formanden 
Formanden bød velkommen – særligt til  
- kordegn Jørgen Lauritzen, Himmelev, som deltager for 
Kordegneforeningen 
- redaktøren for folkekirken.dk, Ellen Aagaard Petersen, der 
deltager som observatør med henblik på at sikre en god 
sammenhæng mellem folkekirken.dk og Kirkekalenderen og 
andre aktiviteter, som er fælles mellem fk.dk og Folkekirkens It.  
- Jacob Rosenkrans Bøgh, der er tiltrådt som udviklingschef i 
Folkekirkens It med ansvar for løsninger til det kirkelige 
arbejde. Jacob har som kirkeværge god indsigt i det kirkelige 
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arbejde. 
 
Formanden orienterede om,  
- at det har været en succes at udsende 15.000 indbydelser til 
arbejdsmiljøundersøgelsen via eBoks. Der er kommet 
signifikant flere svar end normalt ved sådanne undersøgelser. 
 

- at datatilsynet efter henvendelse fra Ribe Stift har udtalt, at 
det er ”Datatilsynets umiddelbare vurdering er, at 
persondataloven ikke er til hinder for, at menighedsrådet 

beslutter at foretage transmission af live-billeder af 
kirkegængere, der deltager i gudstjeneste, herunder i 

nadverhandlinger, til andre konkrete lokaliteter, herunder 
plejehjem, ligesom live-billeder vil kunne vises på skærme i 
kirken.” 
 

Det nævnes dog også, at menighedsrådet skal informere og evt. 
give mulighed for, at man kan være på steder i kirken, hvorfra 
der ikke transmitteres. Desuden skal der foretages høring af 
kirkens personale, inden transmission foretages. 
 

b) Status vedr. igangværende projekter: 
 

i. Kapitaladministration og administration af 
gravstedsaftaler 
- KAS 
TS gav en status vedr. KAS. Konvertering af data fra SØS 
har givet mange udfordringer i forløbet. Det oplystes, at 
problemerne med for sen udbetaling af renter skyldtes, at 
KMD havde implementeret en standard stats-løsning 
vedr. Nemkonto, som Moderniseringsstyrelsen imidlertid 
havde ændret i nov. 2011. Denne ændring var ikke 
meddelt Jyske Bank/BankData, men kun Danske Bank, 
som er statens Bank. Fejlen har givet anledning til et 
meget omfattende merarbejde i GiasCentret og i 
Folkekirkens It (ITK). KMD har endnu ikke været i stand 
til at levere et brugbart bogføringsbilag til 
menighedsrådene, hvorfor afstemning er meget 
vanskelig. Der pågår forhandlinger med KMD om at få 
projektet tilbage på sporet. Der er nu stort fokus på at få 
afsluttet årsregnskabet for 2012 for dels menighedsråd 
dels stiftsmidler. 
 

OW oplyste, at LM kontaktes af utilfredse menighedsråd 
grundet merarbejdet med bogføring af de mange 
enkeltposteringer, og at information til de berørte parter 
er essentielt. Hertil svarede TS, at 85 % af alle råd på 
nuværende tidspunkt har fået deres bogføringsbilag. ARH 
og VIB er i gang med at sende de manglende bilag ud. 
Desuden vil der komme en artikel i MR’s førstkommende 
blad. 
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AWG oplyste, at GIAS er blevet en stor succes i FYN.  
 

Med hensyn til KAS opfordrede han til, at 
menighedsrådene INDEN revisionen tildeles en erklæring 
til revision, som giver forklaring på de oplevede 
problemer. TS orienterede om, at økonomikontoret er i 
gang med at udarbejde information til revisionen. 
 
SB påpegede, at de indhentede erfaringer bør anvendes i 
forhold til kommende projekter for at undgå lignende 
situationer. Udfordringen har været, trods grundig 
afprøvning, at ikke alt har kunnet afprøves på test, men 
kun i produktion. De tætte sammenhænge ml. GIAS og 
KAS gav udfordringer, da GIAS blev sat i drift, men hvor 
KAS ikke kunne følge planen. TS erkendte, at de 
faresignaler, som havde vist sig, burde være resulteret i, 
at projektet var stoppet.  
 
- GIAS 
TS oplyste, at GIAS har fungeret siden idriftsættelsen den 
3. september – stort set uden fejl. Systemet har med 
hensyn til ”hjemtagning” af betalinger været ramt af 
problemerne i KAS – disse blev løst i slutningen af 
oktober. Brugerne er glade for systemet, som er nemt at 
betjene. Der pågår drøftelser med repræsentanter fra 
kirkegårde om ændringer, som mere har at gøre med 
regelfortolkning end med GIAS. 
 

PAKA konstaterer, at der mangler undervisning ift. GIAS-
brugerne, da ikke alle indtaster korrekt. TS deler 
opfattelsen, men pointerer, at det ikke synes at være et it-
problem, men snarere en manglende forståelse af GIAS-
ydelserne.  
 

AWG tilføjede, at problemerne er forværret, ved at både 
systemudvikling og takstafklaring har kørt samtidigt. 
 

ii. FLØS-2 og FLØS-Portal 
TS oplyste, at projektet efter nogle forsinkelser hos 
leverandøren nu synes at være godt i gang. I løbet af den 
næste uge præsenteres den færdige Portal. Hvis den 
godkendes, gøres den til genstand for en omfattende 
informationskampagne og oplæring af de lønansvarlige. 
Portalen vil ikke påvirke lønmodtagerne. 
Med Portalen vil stifternes centerdannelse for alvor blive 
synlig på lønområdet. 
 

RPL spurgte til, om problemerne med Bluegardens 
arbejde på FLØS 2 projektet skyldes 
medarbejderudskiftning eller mangler på ressourcer hos 

 

 

TS: Artikel medsendes ref. 
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Bluegarden.  
TS oplyste, at et direktørskifte i foråret 2012 har givet 
anledning til ændret virksomhedsstrategi. SB bemærkede 
desuden, at folkekirken ligger bag Jyske Bank i forløbet 
og derfor er blevet påvirket af, at Jyske Bank har udskudt 
sin leverance. 
TS gjorde opmærksom på, at der indsamles 
kontaktoplysninger på de lønansvarlige til brug for 
direkte kommunikation i projektet som supplement til 
nyhedsformidling på DAP.  
 

iii. Regeringens digitaliseringsprojekt/CPR 
- obligatorisk anmeldelse fra borgere (”bølge 2”) 
- Nyt CPR/Den Elektroniske Kirkebog 
 

På baggrund af en løsningstegning forklarede Sofie 
Navntoft Pedersen principperne i begravelsesløsningen 
og nævnte herunder, at de samme systemkomponenter 
indgår i den resterende del af løsningen til navngivning, 
navneændring og anmeldelse af faderskab. 
 

SNP oplyste desuden, at der i forhold til lovforslaget om 
obligatorisk digitalisering var fremført de nødvendige 
undtagelser i forhold til folkekirken. Eksempelvis at 
navngivning ved dåb sker på baggrund af en samtale og 
derefter en kirkelig handling. Endelig at der vil blive taget 
de fornødne hensyn til borgere (herunder ældre), som 
ikke kan foretage en elektronisk anmeldelse. 
 

Der er anskaffet et system til den borgerrettede del af 
løsningen, som forventes anvendt til den resterende del 
af løsningen takket være de indtil nu positive erfaringer. 
 

AWG bemærkede, at begravelsesmyndighedens ansvar 
bør tydeliggøres, og at evt. delegation til en kordegn skal 
dokumenteres. TS oplyste, at kordegne er bemyndiget i 
henhold til stillingen, men at dette med den nye OK ikke 
er helt så præcist som tidligere. 
 

JL spurgte til udrulningsplan, hvortil TS oplyste, at der vil 
være tale om successiv ibrugtagning, og at det er en 
forudsætning, at løsningen er klar, når det nye 
fælleskrematorium starter. 
 

JKA spurgte til anvendelsen af elektronisk dødsattest, og 
TS oplyste, at 75 % af alle anmeldelser i dag modtages 
digitalt. 
 

TS orienterede herefter om, at den længe planlagte 
omlægning af CPR/Den Elektroniske Kirkebog nu er i 
gang. Ved omlægningen udskiftes driftsplatformen, 
ligesom udviklingsværktøjerne moderniseres. 
Omlægningen giver lavere driftsomkostninger og 
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forbereder den reelle konkurrence ved et kommende 
udbud. (Økonomi behandles under pkt. 4 ii) 
 

iv. Udbud af rammekontrakt vedr. SharePoint-ydelser 
TS oplyste, at opgaven med vedligeholdelse af DAP, 
Kirkeårsportal m.m. har været i udbud, som rammeaftale 
vedr. SharePoint. 16 leverandører. har anmodet om 
prækvalifikation,  5 er prækvalificerede., 5 gav tilbud. 3 
leverandører optages på rammeaftalen. 
 

v. Ny driftsaftale vedr. drift af infrastruktur 
TS oplyste, at der efter forhåndsannoncering er indgået 
en ny outsourcingaftale med Atea om drift af 
infrastruktur. 
 

I forbindelse indgåelsen af aftalen er det vurderet, om pc-
support og udvikling og vedligeholdelse af programimage 
med fordel kunne outsources fremfor – som – nu at 
producere internt. På begge områder er der en årlig 
prisforskel på mere end 1 mio. kr. årlig (+ moms). På den 
baggrund er det besluttet at forsætte de nuværende 
ordninger. 
 

Den nye aftale er 4-årig med mulighed for forlængelse i  
2 * 1 år til i alt 6 år. 
 

vi. Forløbet af menighedsrådsvalget – fsa. it-
understøttelse 
TS oplyste, at ITK har evalueret sin indsats såvel som den 
tekniske platform. Evalueringsrapporten vil indgå som 
ITK’s bidrag til den evaluering, som ministeriet 
foranstalter. 
 

Problemstilling vedr. validering af kandidater i CPR er 
vurderet og drøftet med leverandøren, og andre rutiner 
er aftalt, så kapacitet og beredskab fremadrettet er på 
plads. 
 

Øvrige forhold handler mest om, at brugerne burde have 
været langt mere med i afprøvningen, som kun er sket 
internt samt af Landsforeningens medarbejdere. 
 

TS gav udtryk for, at det på den baggrund var skuffende, 
at Landsforeningen valgte at sende en pressemeddelelse 
ud til bl.a. Kristeligt Dagblad – som bragte endnu en 
dårlig omtale af folkekirken. En koordineret indsats – 
eller i de mindste et forvarsel havde været at foretrække, 
hvis vi skal bevare oplevelsen af, at valget er noget, der 
samarbejdes om. 
 

vii. Brugen af NemId 
For alle ansatte er nulstilling af kodeord ved hjælp af 
NemID sat i drift i dag. Dette tiltag skal afhjælpe en 
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væsentlig del af henvendelser til ITK’s Support. 
 

Med Landsforeningen er det aftalt, at der stiles mod at 
gøre NemID obligatorisk for MR-medlemmer fra ca. 15. 
april 2013 – beslutning herom tages i løbet af 1-2 uger. 
 

JEKE præciserede, at indlogning via NemId ikke bliver 
mulig, men at det ’kun’ drejer sig om tildeling af nyt 
kodeord. 
 

3. It-Strategi 2013-2015 

Som aftalt på møde 33 er der gennemført en revision/omskrivning af 
It-Strategi 2010-2012 samt af de dertil hørende bilag: 
- Arkitektur-principper 
- Handlingsplan 2013 

På baggrund af den reviderede strategi lægges der op til en særlig 
drøftelse af: 

i. Sogn.dk, Kirkekalender og grafisk værktøjskasse (afsnit 2.2.1) 

ii. Politik vedr. arbejdspladsudstyr (afsnit 4.1.1) 

iii. Brugen af direct acces/åbne datalinjer (afsnit 4.2) 

iv. E-læring som et strategisk værktøj (afsnit 5.1) 

foruden at hele oplægget til it-strategi naturligvis er til diskussion. 

Den i It-Strategien (afsnit 2.2.2) beskrevne it-politik fra 
Landsforeningen af Menighedsråd er efter aftale med LM bilagt. 
 

TS oplyste, at den udsendte It-Strategi er revideret således, at: 

- Initiativer, som er gennemført, er taget ud og erstattet af nye 
- teknologier er gennemgået og ajourført 
- der herudover er arbejdet med at rette fokus på 

implementering og en særlig indsats for, at MR’ene vil bruge og 
opleve værktøjerne som nyttige. 

 

JM oplyste, at LM tilslutter sig strategiens formål, men at der mangler 
præcisering af, hvordan den rette anvendelse af it-systemerne praktisk 
skal finde sted. TS er enig i, at præciseringen er nødvendig, men den 
bør indarbejdes enten som en del af it-arkitekturprincipperne eller som 
et selvstændigt bilag. 

Tilslutning fra styregruppen til dette forslag. 
 

JL påpegede de udfordringer, som specielt opleves i større sogne, om 
behov for ekstra netværk, da Kirkenettet ikke nødvendigvis tillader det 
ønskede af sikkerhedsmæssige årsager. TS lovede, at dette revurderes, 
og at muligheder overvejes. Til bemærkningen om manglende 
lagerplads konstaterede TS, at der er behov for mere information om 
fælles og personlige drev (F- og H-drev), da brugerne har næsten 
ubegrænset fil-lagringsplads. 
 

PAKA bemærkede, at It-Strategien igen er meget gennemarbejdet og 
visionær. 

 

Oplæg til it-strategi, 2013-15 

(dnr. 5606-13) 
 

Arkitekturprincipper  

(Dnr. 7720-13 - bilag til it-
strategi) 

 

It-handlingsplan  

(Dnr. 7722-13 – bilag til It-
strategi) 

 

Landsforeningen af 
Menighedsråd: LM politik for 

it i folkekirken.  

(Dnr. 7766-13) 
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i. Sogn.dk, Kirkekalender og grafisk værktøjskasse  
(afsnit 2.2.1) 

OW bemærkede, at en fælles grafisk værktøjskasse er en god hjælp til 
menighedsrådene, som LM tilslutter sig. 

TS oplyste, at dette vil indebære et tættere samspil med folkekirken.dk, 
hvilket styregruppen også finder hensigtsmæssigt. 

RPL er af den opfattelse, at fælles logo for folkekirken, Kirkekalender 
m.v. kan skabe større fokus på folkekirken og viden herom. 

TS pointerede, at dette tiltag finansieres indenfor rammerne af den 
eksisterende bevilling ved besparelser på andre områder. 

Styregruppen tilsluttede sig det skitserede samarbejde og aktiviteterne 

med designværktøjet 

 

ii. Politik vedr. arbejdspladsudstyr (afsnit 4.1.1) 

TS uddybede afsnittet om, at markedet styrer udviklingen ift. 
anvendelse af pc’er og mobile enheder, og at it-strategien i højere grad 
end tidligere tager højde for dette. 

AWG rejste spørgsmålet om, hvem der skal betale for udstyret, hvortil 
SB henviste til ”Bring-Your-Own-Device” – at brugeren netop kan 
anvende eget udstyr til at udføre nogle arbejdsopgaver. TS pointerede, 
at det ikke skal være en del af it-budgettet, om man lokalt ønsker at 
anvende andet udstyr end Kirkenet-pc’en i den udstrækning, det 
tillades. 

Styregruppen er enig i, at ITK ikke skal levere andet end udstyr til 
Kirkenettet, og at andet udstyr ikke skal supporteres udover, at ITK 
som hidtil stiller en række vejledninger til rådighed. 

JL fremhævede i den sammenhæng de begrænsninger, som opleves 
lokalt med Scale-løsningen, og at det tilsvarende ikke ønskes oplevet 
med andet udstyr. SB og TS oplyste hertil, at anvendelsen af andet 
udstyr vil være frivillig, men styret af, hvad der stilles til rådighed af 
eksempelvis sikkerhedsmæssige hensyn. 

TS fremhævede, at der bør udarbejdes en ’negativ-liste’ snarere end det 
modsatte, eks. at personregistrering ikke må foretages på en mobil 
enhed, men kun på en Kirkenet-pc.  

Styregruppen tilsluttede sig den beskrevne model. 

 

iii. Brugen af direct acces/åbne datalinjer (afsnit 4.2) 

Styregruppen tilsluttede sig den foreslåede afprøvning af direct access. 
 

iv. E-læring som et strategisk værktøj (afsnit 5.1) 

TS lagde vægt på, at ITK ikke vil få en fremtrædende rolle på dette 
område, men at der derimod bliver tale om en indsats, som vil ske i 
samarbejde med de(n) enhed(er), hvor læringsansvaret er. 

Ingen bemærkninger. 
 

Der er tilslutning til, at de aftalte rettelser til strategien udføres, og at 
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denne efter ministerens godkendelse offentliggøres. 

 

4. Budget 2014 

i. Afhængigt af drøftelsen vedr. strategiens afsnit 4.1.1 kan det 
være aktuelt at ansøge om midler til udvikling af apps’, som kan 
anvendes på tablets og smartphones. 
 

Der er opbakning fra It-Styregruppen til den beskrevne 
ansøgning. Ingen bemærkninger derudover. 

 

ii. Orientering om økonomien vedr. digitaliseringsstrategi og 
modernisering af CPR/Den Elektroniske Kirkebog. 
(Finansieringen er stillet til rådighed i form af en foreløbig 
ramme, som indgår i 2013 bevillingen). 
TS orienterede om, at ITK sidste år ansøgte om en bevilling til 
omlægningsprojektet i størrelsesordenen 7,5 mio. kr. 

 

TS orienterede om, at omlægningsprojektet, som nævnt under 
pkt. 2b (iii), er igangsat, og redegjorde for, at projektets 
økonomi svarer til det, som fremgik af sidste års ansøgning. 
 

Derimod ser det ud til, at hele projektet gennemføres i 2013 og 
ikke som i ansøgningen anført i 2012-2014. 
Likviditetsvirkningen bliver dermed anderledes end forventet. 
Det indstilles, at afskrivningen sker over 8 år og ikke 6 år som 
tidligere udmeldt. CPR forventer afskrivning over 8 år, og ITK 
lægger op til at følge samme strategi. 
Budgetmyndighederne orienteres herom. 

 

Tilsvarende ser det indtil videre ud til, at hele omlægningen af 
personregistrering – jfr. regeringens digitaliseringsstrategi – 
også kan gennemføres inden for den ramme, som er bevilget. 
 

Projektets eksterne del annonceres på kirkenettet.dk i løbet af 
næste uge – som et begrænset udbud – dvs. under EU-
grænseværdien. 

 

Ingen bemærkninger fra styregruppen. 
 

 

 

5. Resultataftale 2013 

Drøftelse og indstilling vedr. udkast til resultatkontrakt vedr. 2013. 
TS oplyste, at ministeriet har foreslået, at  

- understøttelse af stifternes driftscentre gøres operationelt – 
side 3 (det er en fejl at målet står der – der lægges op til, at det 
ikke medtages i resultataftalen. 

- udviklingsmålene (2.1.2.) gøres mindre indforståede  
- det præciseres, hvorfor interne processer er vigtige og målet 

hæves til 90 % isf. 80 % 
- afsnit vedr. 4-årige aftaler tages ud af skabelonen i 2.2. 

 

AWG pointerede, at det er af afgørende betydning for stiftscentrene, at 

 

Udkast til Resultataftale for 

2013 (Dnr. 7216-13) 
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der er understøttelse fra ITK i etablerings- /implementeringsfasen, 
men at der ikke skal stilles krav til ITK ift. den løbende drift, da dette er 
stifternes ansvar.  

TS medgiver, at det vil være relevant med et krav i et eller andet 
omfang, og at kravet formuleres i fællesskab ml. AWG og TS. 
 

Styregruppen udtrykte tilslutning til resultataftalen med de oven for 
anførte ændringer. 

 

6. Henvendelser til Folkekirkens It 

i. Repræsentanter fra Københavns Stift har henvendt sig om evt. 
bistand til et projekt om ”sjælesorg via nettet”. Ideen har været 
drøftet på Landemode i Kbh. og har biskoppens opbakning. 
Folkekirkens It har givet tilsagn om at undersøge, i hvilket 
omfang Kirkenettets standardværktøjer kan anvendes. 
Såfremt de kan, er det en overvejelse, om og i givet fald hvilken 
rolle Folkekirkens It skal spille. 
 
Styregruppen gav sin tilslutning til, at ITK indgår i en foranalyse, 
og såfremt analysen viser, at Kirkenettets værktøjer kan 

anvendes, tages emnet op igen med styregruppen. Der vil forinden 
være behov for uddybning af, hvem der mere præcist står bag 

ønsket, og hvor bred opbakningen er. Herunder opfordres Kbh.s 
biskop til at drøfte initiativet med de øvrige biskopper. 
 

ii. It-Kontoret har haft en drøftelse med repræsentanter for det 
nye fælleskrematorium i Ringsted om it-servicering. 
 

ITK lægger op til, at det nye fælleskrematorium serviceres på 
samme vis som eksempelvis uddannelsesinstitutioner med 
infrastruktur og alene betaler abonnement for pc’er og printere. 
 

OW fremsatte ønsket om, at også andre krematorier i landet 
burde blive tilbudt samme service. 
 

AWG fremsatte forslaget om, at også de kommunale 
krematorier får tilbudt samme ydelse, blot for egenbetaling. 
 

Styregruppen tilsluttede sig en afdækning af mulighederne for 

samme it-servicering, som herefter fremlægges igen. 
TS undersøger nærmere mulighederne for tilbud til de 

kommunale krematorier. 
 

iii. Folkekirkens It har haft et møde med repræsentanter fra 
Kroghs forlag. Forlaget spørger til et muligt samarbejde. 
Forlagets præsentation fra mødet bilægges. 
 

Styregruppen udtrykte enighed om ikke at gå ind i et samarbejde. 
Det aftaltes, at LM sikrer information til MR om, at det ikke er 

nødvendigt at fortsætte med abonnementet på Kroghs retsregler.  
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7. Menighedsrådenes brug af sikker e-post 

Jfr. tidl. drøftelse. Der lægges op til en løsning baseret på Borger.dk med 
kun ét certifikat – ”folkekirken” – i modsætning til den nuværende 
løsning med et certifikat pr. menighedsråd. Løsningen forventes at 
kunne sættes i drift i løbet af 1. halvår 2013. Derfor foreslås det, at vi 
ikke fornyr certifikater, når de fremadrettet udløber – ca. 1. mio., årligt, 
som betales af MR. 

Styregruppen tilsluttede sig den foreslåede ændring af sikker e-post- 
løsning. 
 

 

 

8. Supporthenvendelser uden for normal åbningstid 

TS orienterede om de tidligere udvidede åbningstider i Supporten, hvor 
det viste sig, at der ikke var tilstrækkeligt med kald til at opretholde 
den ekstra bemanding. 

AWG opfordrede til, at JKA nærmere afklarer, hvad behovet dækker, og 
hvad brugerne ikke kan få den fornødne hjælp til udover tildeling af 
nye kodeord, som afhjælpes med NemId-løsningen. 

Aftalt, at Præsteforeningen foretager nærmere afklaring. 

JKA indhenter information 

om det konkrete behov 

9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger under punktet. 

 

 

Mødet sluttede kl. 12. 


