Lesetilgangen til Kirkebakken fortsetter å være
gratis
Den norske kirke

Publisert 21.06.2017 – oppdatert 15.08.17

Til de kirkelige fellesrådene
(Dette brevet er fra 21 juni. Noen endringer kom på plass i august, disse står i kursiv)

Intranettet «Kirkebakken» er Den norske kirkes hovedkanal for interninformasjon. Over 4.000
ansatte har nå tilgang. Stadig flere bestiller tilgang, og mange benyttet seg av gratistilbudet som ble
gitt i fjor sommer.
Gratisløsningen vil nå bli videreført etter 1. september 2017 og da med varig virkning.
Kirkebakken – intranettet for alle ansatte i Den norske kirke – er nå gratis for alle. Lesetilgang, altså
mulighet til å lese alle nyheter, tilgang til ressurser som HMS-håndbøker, oversikt over alle ansatte i
kirken, veiledninger – er kostnadsfritt for alle. Også bruk av arbeidsrom vil fortsatt være inkludert i
gratisløsningen.
I september kommer informasjon om pris for full bruk av Kirkebakken, med lokale publiserings- og
redigeringsrettigheter.
Da vil publiseringsløsningen med hjemmesider på kirken.no / kyrkja.no bli priset for seg, og ikke
være inkludert i prisen for Kirkebakken. Slik kan hjemmesidene også benyttes av fellesråd som kun
ønsker lesetilgang til intranettet.
Hva skjer på Kirkebakken i dag?
•
•

•
•

På Kirkebakken finner ansatte viktig og obligatorisk informasjon fra Kirkemøtet og
Kirkerådet.
Kirkebakken samler en voksende mengde ressursstoff, arbeidsstøtte-artikler, planverktøy og
håndbøker fra KA og Kirkerådet. De fellesrådene som har håndbøker fra Infotjenester får
disse gratis overført til Kirkebakken.
Kirkebakken er stedet der ansatte finner den informasjonen de trenger for å gjøre en god
jobb i Den norske kirke.
Kvalitetssikring, effektivisering, kunnskap og fellesskap er blant gevinstene ved besøk på
Kirkebakken.

Prester som ikke har hatt lesetilgang gjennom det fellesrådet der de har kontor, fikk fra nyttår av
tilgang via bispedømmekontoret. Disse (og øvrige ansatte som tidligere har fått tilgang men hvor
passordet er utgått eller glemt) kan få oppgitt passord gjennom å skrive inn brukernavnet sitt (f.eks:

aa123) på https://passord.kirkepartner.no/ og dermed få logget seg på Kirkebakken på
https://intranett.kirken.no/
Bestilling av Kirkebakken gjøres ved å henvende seg til Kirkepartner, kunde@kirkepartner.no.

Mer info og kontakt
For spørsmål eller mer informasjon ta kontakt med Tove Marie Sortland (tlf. 97 18 56 52 / epost:
ts693@kirken.no) i Kirkerådet/Stavanger bispedømme.
For bestilling kontakt Ragnar Solberg (epost: kunde@kirkepartner.no eller tlf. 90 50 02 96) i
Kirkepartner.
Vi sees på Kirkebakken!

21. juni 2017 (– oppdatert 15. august 2017)

Vennlig hilsen
Ingeborg Dybvig
kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet

https://kirken.no/visjon

