
 

 

Den norske kirke har fått sin egen leverandør av IKT-tjenester. Kirkepartner AS skal  

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 

 

KIRKBAKKEN – INTRANETT skal forenkle og forbedre 

hverdagen for ansatte, valgte og frivillige i Den norske kirke, ved å 

gi tilgang på arbeidsverktøy og relevant informasjon.  

 

 

 

 

HVA ER KIRKEBAKKEN – INTRANETT? 

 

Intranettet er en ny, felles 

internkommunikasjonskanal for 

ansatte, valgte og frivillige i Den 

norske kirke. Gjennom enkle søk kan 

brukere finne personer, enheter, 

ressursmateriell, skjema og maler. 

Gjennom deling og samhandling om 

dokumentet vil intranettet bidra til å 

dra nytte av den kollektive erfaringen 

og opparbeidede kompetansen i Den 

norske kirke, som tidligere ikke har 

vært samlet på ett enkelt sted. 

 

Alle ansatte i Den norske kirke er 

søkbare med navn, stilling og 

kontaktinformasjon uavhengig av 

enhet. 

 

Intranettet gir mulighet til å finne 

oppdatert informasjon som er relevant 

for arbeidshverdagen, og legger til 

rette for mer og bredere samarbeid på 

tvers av organisatoriske og 

geografiske grenser.  Intranettet gjør 

gjenfinning enklere ved at dokumenter 

er søkbare og versjonshåndtert, i 

tillegg til at eieren av dokumentet kan 

tilgangsstyre rettighetsnivåene.  

Samhandlingsrom, eller prosjektrom, 

kan opprettes for å gjøre samarbeid 

internt i eller mellom enheter, mer 

smidig. I samhandlingsrommet kan 

man opprette og dele dokumenter, og 

alle samhandlingsrom har 

funksjonalitet som gjør det mulig å 

kommunisere om konkrete 

dokumenter, planer eller annet 

samarbeid.  

 

Aktuelt-funksjonaliteten gjør at alle 

brukere får aktuelle nyheter fra 

forskjellige enheter basert på 

tilhørighet, og landsdekkende nyheter 

fra sentralt hold. Meldingsfunksjonen 

gir også mulighet til å kommunisere 

kort og spesifikk informasjon fra de 

ulike enhetene. 

 

Intranettet inneholder en intern 

kalenderfunksjon for hver enhet, og et 

felles skjemabibliotek for Dnk, integrert 

med til enhver tid oppdaterte skjemaer 

fra ulike offentlige instanser. 

 

For brukere av planverktøyet for 

trosopplæring, vil man kunne legge 

opp en lenke til dette verktøyet som en 

favoritt i intranettet, og dermed komme 

til trosopplæringsmodulen direkte uten 

ytterligere pålogging. Gode 

hjelpemidler i trosopplæringsarbeidet 

er integrert i intranettet under 

Arbeidsstøtte. 

 

Håndbøker innenfor HMS, personal og 

ledelse er en integrert del av 

intranettet. Fellesråd som har lokale 

versjoner fra Infotjenester, kan få 

disse kostnadsfritt flyttet over til 

Kirkebakken. 

 

  

 

Produktkode: KIKT202 

 


