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Integrasjon mellom lokale fagsystemer og eKirkebok
Kirkerådet har siste halve året arbeidet med å lage en integrasjonsløsning mellom
Kirkerådets elektroniske kirkebok (eKirkebok) og kirkebøkene i de lokale
fagsystemene. Dette er gjort i nært samarbeid med eierne av de lokale fagsystemer.
Kirkerådet vil før jul være ferdig med utvikling av en integrasjonsløsning. Denne har
underveis vært testet modul for modul. I januar vil Kirkerådet foreta test av samlet
løsning.
Kirkerådet innfører ny løsning fra 1. mars 2014. I den forbindelse er det noen punkter
som er viktige for de som fører kirkebok:
-

-

-

Ny løsning vil automatisk overføre data fra lokalt fagsystem (LF) til eKirkebok ved
låsing/attestering av data i LF. For de som bruker LF med avtale med Kirkerådet vil det
ikke være nødvendig å føre elektronisk kirkebok for handlingene dåp, konfirmasjon,
vigsel, gravferd, inn- og utmelding etter 1. mars 2014.
De registrerte handlinger som er foretatt før 1. mars 2014 vil bli automatisk attestert
og låst fra 1. mars 2014. Det betyr at dere lokalt må sikre at de data dere har lagt inn i
eKirkebok er gyldige. Det vil si at handlinger som er registrert for gjennomført før 1.
mars 2014 virkelig er det.
Feilretting må fortsatt gjøres direkte i eKirkebok. Det betyr at personer som f.eks. er
feiloppført i medlemsregisteret skal tas ut i eKirkebok og ikke meldes ut via LF. Dette
gjelder bl.a. sletting av tilhørige og personer som ikke er døpt og som skal korrigeres ut
av kirkens medlemsregister. Det er pr. i dag ikke laget løsning for overføring av slike
rettinger fra LF til eKirkebok/medlemsregisteret. Mulighet for dette vil ev komme i en
senere versjon.

Spørsmål om dette kan rettes til support@kirken.no eller vår supporttelefon 23 08 12 34.
Kirkerådet ber om at alle som arbeider med registreringer av kirkebokopplysninger hos dere
blir orientert om dette brevet.
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