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Til menighetskontorene,
de kirkelige fellesrådskontorene
og bispedømmekontorene

Kirkenettet og adressestrukturen under
kirken.no og kyrkja.no
Alle menigheter, kirkelige fellesråd og bispedømmeadministrasjoner tilbys nå plass på
Kirkenettet som vil omfatte intranett- og internett-tjenester. Målsettingen er å samle alle
kirkens enheter i ett nett og få på plass et helhetlig ikt-landskap for alle systemer som
brukes i Den norske kirke. Det er også et mål at kirken får en mer moderne og enhetlig
identitet på nett. Egne bevilgninger over statsbudsjettene for 2013 og 2014 har sørget for
at dette nå blir en realitet.
Selskapet Kirkepartner som ble etablert 24. oktober 2013, skal sørge for samordning og
oppfølging av menighetenes nettbehov. Selskapet er etablert av Kirkerådet, Kirkelig
fellesråd i Oslo, Opplysningsvesenets fond og KA Kirkelig arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon. Finansieringsmodellen er non-profit-basert, og kundene blir
medeiere i selskapet. Se mer informasjon på http://www.kirkepartner.no
Ikke flere underdomener under kirken.no og kyrkja.no
Siden 2001 har Kirkerådet, - etter søknader fra de kirkelige fellesrådene, - opprettet
underdomener under henholdsvis kirken.no og kyrkja.no. (jf Kirkerådets rundskriv nr. 3
– 2001 Tilgang på underdomene under kirken.no) På underdomenene av typen
fellesrådsnavn.kirken.no har kirkelige fellesråd og menigheter etablert nettsider og
epost-kontoer gjennom avtaler med ulike leverandører.
Kirkerådet som eier hoveddomenene kirken.no og kyrkja.no, vil ikke fortsette
praksisen med å opprette slike underdomener. Dette rundskrivet opphever dermed
Kirkerådets rundskriv nr. 3 – 2001 Tilgang på underdomene under kirken.no.
Grunnen til dette er at Kirkenettet har en adressestruktur som ikke baserer seg på
underdomener. På Kirkenettet får menigheter, fellesråd og bispedømmer adresser på
hoveddomenene kirken.no og kyrkja.no. Det vil si nettadresser av typen
www.kirken.no/menighetsnavn og www.kyrkja.no/soknenamn.
Epost-adressene som tilbys på Kirkenettet vil også være basert på hoveddomenene
kirken.no og kyrkja.no
Denne adressestrukturen er enklere og billigere å vedlikeholde. Etterhvert som kirkelige
fellesråd og menigheter etablerer seg på Kirkenettet vil konkret nettadresse for hver
enhet bli avklart i dialog med Kirkepartner.
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Kirkelige fellesråd (og dermed menigheter) som tidligere har fått opprettet underdomene
under kirken.no og/eller kyrkja.no vil selvsagt fortsatt kunne benytte disse, også som
alias-adresser til et område på Kirkenettet.
Meldinger om endring av peker til nettserver og epost-server fra slike underdomener,
skal heretter sendes til Kirkepartner. Bruk kontaktskjema på www.kirkepartner.no.

Oslo, 1. september 2014

Med vennlig hilsen
Jens-Petter Johnsen
Direktør

Trude Evenshaug
Kommunikasjonsdirektør
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