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Biskopperne

REFERAT
Bilag/Opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Indstilling om godkendelse af budget
TS oplyste, og som beskrevet på side 8, at Folkekirkens It har budgettet
hele den ramme som ministeriet har udmeldt. Det betyder en
nettoudgift for fællesfonden på 88,7 mio. kr.

Bilag B6 - Handlingsplan og
forslag til budget for 2017,
dnr. 39901-16_v2

Budgettet afspejler i det hele den handlingsplan, som blev drøftet og
godkendt på It-Stg’s møde 39.
IKA spurgte om ”kom godt i gang - installationshjælpen” var inkluderet
i budgettet. TS svarede - med henvisning til B8 om ydelsen - at det var
forudsat at ydelsen skulle leveres til 600 af 1200 brugere og at det ville
svare til et tidforbrug på 600 timer, som var indregnet i en forøgelse af
ventetiden i Brugerservice på 1 minut og dermed ikke ville have nogen
økonomisk indvirkning på budgettet.
Flere gav udtryk for, at det ikke var en god løsning at forøge ventetiden,
og foreslog enten en merbevilling eller betaling for ydelsen, som TS
oplyste ville være ca. 500 kr. pr. installationspakke.
IKA foreslog, at betalingen skulle ske solidarisk.
Efter kort drøftelse enedes It-Stg om, at pålægge alle pc-leverancer en
installationsydelse på 250 kr. Såfremt flere end 600 brugere rekvirerer
ydelsen tages dette op i it-styregruppen mhp. på at finde en løsning i
forhold til, at budgetforudsætningen dermed er bristet.
AWG spurgte om forøgelsen i lønsum var udtryk for en udvidelsen af
rammen. TS svarede at lønsummen er ”finansieret” af øvrig drift - inden
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for samme ramme, og at der var en igangværende drøftelse med Min.
om omp-bevillinger til lønarbejde, der var bevilliget som øvrig drift.

Dokument nr.: 63097-16_v2
Side 2.

Det aftaltes, at It-Stg orienteres om drøftelserne med min. om
lønsumsbevillingen.
Da der ikke var flere spm. og eller kommentarer indstillede Itstyregruppen Handlingsplan og forslag til budget for 2017 til
budgetgruppens behandling.
Det bemærkes at biskop Henning Toft forud for mødet havde tilkendegivet, at ville
godkende budgetforslaget.

3. Budgetanalyse
TS orientere om min.’s t ilbagemelding om fokus, tidsplan og
organisering - som beskrevet i B3.

Bilag 29940-16 og 33041-16
samt B3 om budgetanalyse
62264-16

IKA gav udtryk for, at det lød som en god plan og foreslog indkaldt et ItStg møde til den forsatte drøftelse i november.
4. Kom godt i gang - installationsydelse
Behandlet under punkt 2

TS indkalder til Møde 41
B8 Kom god i gang installationsydelse
(62731-16)

5. Eventuelt
Intet
Mødet afsluttes kl. 15:50
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