
 
 

 
 

Referat 
 
20. oktober 2022 kl. 09:00-11:30 på Teams 
 

Til stede: Andreas E. Eidsaa Jr., Bård Andreas Bårdsen, Eigil Morvik, Ingrid Vad Nilsen, Kjell Inge 

Nordgård, Kjetil Haga, Marit Halvorsen Hougsnæs, Mette Svanes og Rune Skagestad (leder). 

Ikke til stede: Jorunn Kraft Vistnes. 

Andre deltakere: Bjarne Neerland, Jan Rune Fagermoen, Knut Arild Nupen og Magnus Hvalvik.  



 
 

Sak 30/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Referatsaker 
Sak 31/22 Referat møte i Digitaliseringsstyret 22. juni 2022 
Vedtak: Digitaliseringsstyret godkjenner referatet. 

 

 

Sak 32/22 Referat fra møte i Porteføljerådet 31. august 2022 
Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatet til orientering. 

 

 

Sak 33/22 Referat fra møte i Sikkerhetsutvalget 8. september 2022 
Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatet til orientering. 

 

 

Sak 34/22 Referat fra møte i Produkteierforum 1. september 2022 
Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatet til orientering. 

 

 
  



 
 

Orienteringssaker 
Sak 35/22 Orienteringer 
Marit Halvorsen Hougsnæs orienterer fra KA 

• KA sendte ut rundskriv om frivillig digitaliseringsavgift i august. Har fått inn om lag 1 av 1,7 

MNOK fra 200 av 350 fellesråd. Nivå på innbetalingen blir noe høyere neste år. 

• Jobber med kravspesifikasjon knyttet til anskaffelse av ny kirkebyggdatabase. Regner med å 

signere kontrakt på nyåret. Vil jobbe videre med modernisering av databasen og tilpasse 

nye behov blant annet for kirkebevaringsprogrammet. 

• Anders Kirkebø Giske er fellesrådenes produkteier for lønn-, personal- og 

regnskapssystemer (LPR). Det er mye å gjøre. Engasjementet til Martin Stærk er forlenget 

frem til sommeren. Han vil blant annet jobbe med utrulling av LPR. 

• Dialog med Kirkerådet knyttet til rolleavklaring for Simployer/håndbøker. Integrasjonen av 

tariff inn i håndbøkene fungerer ikke. 

• Gravplass: Bergen KF er systemeier. Samtidig får KA mange oppdrag fra BFD knyttet til 

uthenting av tall. Har dialog med Bergen KF for å avklare oppgaver og ansvar på 

gravplassområdet. 

 

Bård Andreas Bårdsen orienterer om valg av kirkevergene til Digitaliseringsstyret 

• Digitaliseringsstyret har tidligere gjort vedtak knyttet til sammensetning av styret. 

Kirkevergelaget skal sørge for fem kirkeverger og tre vara-representanter. Etter at 

informasjon ble sendt ut til alle kirkeverger før sommeren, kom det inn 36 kandidatforslag. 

Noe forsinkelse, men regner med å ha nye kandidater på plass til neste møte i 

Digitaliseringsstyret. 

 

Knut Arild Nupen orienterer fra Porteføljerådet 

• Mona Gangsøy Eide er midlertidig områdegruppeleder for Styring, ledelse og kjernedata. 

Jobber med en permanent løsning. Målet er å ha et forslag klart til neste møte i 

Digitaliseringsstyret. 

• Økende bevissthet rundt fagsystemer. Flere områdegrupper etterlyser en tilnærming til 

fagsystemleverandørene som gjør deres løsninger til felles løsninger slik at kirken i større 

grad kan påvirke utviklingen selv. 



 
 
 

Jan Rune Fagermoen orienterer fra Sikkerhetsutvalget for personvern og informasjonssikkerhet 

• Økende behov for å jobbe med sikkerhet. Mange har blitt utsatt for svindelforsøk. Økende 

bevissthet om å sjekke nettadresser i e-poster og lignende. Dette er en viktig del av 

sikkerhetsarbeidet. 

• Også i kirken er oktober sikkerhetsmåned med ekstra aktiviteter – blant annet en test som vil 

måle ansattes årvåkenhet. 

• Har som mål å komme med forslag til revidert mandat for Sikkerhetsutvalget til neste møte i 

Digitaliseringsstyret. 

• Jobber med avklaring av hjemmel for tilsyn. Gjennom tilslutningsavtalene har vi påtatt oss et 

ansvar. Må avklare Sikkerhetsutvalgets handlingsrom dersom et fellesråd ikke følger opp sin 

del. 

 

Kjell Inge Nordgård orienterer fra Kirkepartner 

• Samarbeidet mellom Kirkepartner og Digitaliseringsseksjonen er god. 

• Jobber med kompetanse på servicedesken samt kommunikasjon. 

• Strategiplan er ferdig. Det jobbes nå med handlingsplan, likviditetsanalyser og prispolitikk. 

• De siste årene har vært preget av stor omstilling i Kirkepartner. Det var tidligere tenkt at 

Kirkepartner skulle være motor i utviklingsarbeidet, men dette er ikke dagens situasjon. Det 

har vært en omstillingsprosess til å bli en driftsleverandør. 

 

Ingrid Vad Nilsen orienterer fra Kirkerådet 

• Sammen med noen fellesråd er vi piloter på nytt intranett i Teams. Ser lovende ut. 

Kirkebakken legges ned. 

• Jobber med Vipps for løsning knyttet til skattefradrag. Vipps berømmer kirken for å ta et 

nasjonalt grep. Enklere for dem å yte god service når vi opptrer som en samlet enhet. 

• På ressursbanken.no/digi er det nå publisert informasjon om alle felles løsninger. Jobber 

med helhetlig profilering av disse. 

• Ansatt ny produkteier for Kirkens lokale skrivebord – Sunniva Opsahl begynner 1. 

desember. 



 
 

• Kirkerådets sekretariat har tatt i bruk Kirkens lokale skrivebord, og bispedømmekontorene er 

i gang med utrulling. Det fungerer bra, og vi tar med oss våre erfaringer når vi sammen med 

Kirkepartner utarbeider mer opplæringsmateriell og veiledninger til fellesrådene. 

• Jobber på spreng med Ansatt- og organisasjonsregisteret (ANSORG). Mål om å ta det i bruk 

for pilot-fellesråd på nyåret. 

• Har arrangert leverandørmøte med Vitec Agrando, Kirkedata, Kirkepartner og Aider. 

Samtalen bærer preg av åpenhet, delingskultur og godt samarbeid. 

• Har landet anskaffelse av ny driftspartner for medlemsregisteret. Jobber med å flytte 

løsningen over i sky og koble den tettere på Kirkepartner. 

• Statsbudsjettet: Glad for at vi ikke fikk kutt. Vi har fått noe i pris- og lønnsvekst, men 

budsjettet må strammes inn for å gå i balanse. Dette får konsekvenser også for 

budsjettpostene knyttet til digitalisering og det er derfor viktig med innspill fra 

Digitaliseringsstyret i sak 36/22. 

• Ny kirkelig organisering handler om mer enn regelverk. Vi ser for oss tre arbeidsstrømmer: 

1. Utredning av regelverk og ordninger, 2. Felles utviklingstiltak og 3. Organisasjonskultur, 

samarbeid og involvering. Vedtaket fra Kirkemøtet vektlegger lokal forankring og samtidig 

helhet og sammenheng i trossamfunnet. Felles løsninger vil skape dette og ta oss mange 

skritt videre. Må rulles ut i porsjoner som det er mulig å ta imot i lokalkirken. 

 

Vedtak: Digitaliseringsstyret takker for orienteringene. 

 

 

 

  



 
 

Beslutningssaker 
Sak 36/22 Innspill til budsjett 2023 
For første gang legger Kirkerådet og KA frem sine budsjettposter knyttet til digitalisering for 

Digitaliseringsstyret. Kirkerådets totale ramme er ikke landet, og det må forventes at totalt budsjett 

knyttet til digitalisering blir lavere enn sum i saksdokumentet. Digitaliseringsstyret bes om å komme 

med synspunkter på innretningen og innspill til prioriteringer. 

Vedtak: Digitaliseringsstyret støtter saksfremlegget som en oversikt over behovene for satsing på 

digitalisering. Digitaliseringsstyret innser at Kirkerådets totalramme må justeres ned, og vil prioritere 

initiativ som «bygger grunnmuren» i tråd med tidligere vedtatte mål for 2023. Digitaliseringsstyret 

mener at følgende initiativ er mest aktuelle for nedskalering: Kirkens lokale skrivebord, webteam og 

kirkelige handlinger. 

https://ressursbanken.kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/digitalisering/m%C3%A5l%20for%20digitaliseringsarbeidet%202023.pdf
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