
 

Den norske kirke har fått sin egen leverandør av IKT-tjenester. Kirkepartner AS bidrar til å   

samle enhetene i Den norske kirke til ett IKT-rike, med felles verktøy for alle medarbeidere,  

og likt servicenivå til alle, der kirkens brukere er i sentrum. 

Kirkepartner AS 

Fred Olsens gate 1 

0152 OSLO 

Tlf: 21 06 07 00 

E-post: post@kirkepartner.no 

www.kirkepartner.no 

 

KIRKENETTET – PUBLISERINGSLØSNING er en felles 

løsning for å lage nettsider for enheter i Den norske kirke. 

Løsningen tilpasses automatisk smarttelefon og nettbrett og er 

utformet etter krav om tilgjengelighet for universell utforming.  

 

 

 

 

 

HVA ER KIRKENETTET –  

PUBLISERINGSLØSNING?  

 

Publiseringsløsningen for Den norske 

kirke er en felles løsning for å lage 

nettsider for menigheter, fellesråd og 

bispedømmeråd. Løsningen sørger for 

at alle enheter i Den norske kirke har 

felles identitet, samtidig som det 

legges til rette for lokal profilering. 

Løsningen er bygget på den 

anerkjente EPiServer-plattformen. 

 

Å oppsøke den lokale menigheten på 

nett er den laveste terskelen inn til 

Den norske kirke. Publikum har en 

forventning om å finne relevant 

informasjon på nett, og at nettsiden er 

tilpasset mobiltelefon eller nettbrett, 

såkalt responsivt design.  

 

Nettsiden er brukervennlig for den 

som skal publisere.  

 

Sidene kan lages på et enkelt, 

grunnleggende nivå eller som et mer 

omfattende nettsted med ulike 

oppbygginger og funksjoner, avhengig 

av ressursene man har til 

informasjonsarbeid. 

 

Løsningen har kalenderintegrasjon 

med Labora Medarbeideren fra 

Agrando og Kardinal fra Kirkedata, og 

skjema-mulighet for påmeldinger og 

tilbakemeldinger man ikke trenger i 

fagsystemet.  

 

Det er fri tilgang på tekster utarbeidet 

av Kirkerådet og KA rundt temaene 

dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. 

Det er også fri tilgang til 

bildebiblioteket fra Kirkerådet*.  

 

 

På www.kirken.no/opplaring er det 

tilgang til opplæring, både i form av 

stegvise beskrivelser og korte e-

læringsvideoer.  

 

Fra 1. juli 2014 måtte alle nye 

nettsider følge forskrift om universell 

utforming, som sikrer tilgjengelighet på 

løsningen uavhengig av 

funksjonsevnen hos den besøkende. 

Publiseringsløsningen fra Kirkenettet 

er utviklet for å imøtekomme dette 

kravet. 

 

Ved behov for hjelp, kontakt 

Servicedesk via telefon eller epost. 

 

Telefon: 23 08 15 40 

E-post: servicedesk@kirkepartner.no 

Ordinær åpningstid: kl. 07:30 -16:30  

 

Produktkode: KIKT201 

 

 

* Forutsetter kombinasjon med produkt KIKT101 

 


