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Til menighetene i Den norske kirke  

v/ de som fører kirkebok 

 

   

 

 

 

Endringer i De kirkelige registre (medlemsregister og eKirkebok) 
 

Kirkerådet har to prosjekter som vil påvirke bruken av De kirkelige registre frem mot 

påske. Det vil bli noen dager uten tilgang til registrene. Dette for å sikre smidige 

overganger og mulighet for å rette ev feil før alle er på systemet igjen. 

 

Skifte av driftsleverandør av De kirkelige registre 

Kirkerådet skal flytte databasen for De kirkelige registre over til ny leverandør helgen 

7.-9. februar. Vi beklager kort varsling, men vi har vært usikre på om kvaliteten har 

vært god nok til å foreta flytting nå til helgen. Nå mener vi kvaliteten er god nok til å 

flytte basen. I den forbindelse vil medlemsregisteret og eKirkebok være utilgjengelig 

for brukerne fra fredag 7. februar kl 12.00 og til tirsdag 11. februar kl 24.00. Vi 

regner med å kunne fase inn noen brukere om gangen. Fra onsdag 12. februar vil basen 

være opp igjen som vanlig for alle. 

I forbindelse med flyttingen er det foretatt en del oppdateringer i programvaren. Vi tror 

at dette skal gi mer stabile programmer. Vi håper også på redusert responstid og bedre 

brukeropplevelse for dere. 

 

Overgang til toveisintegrasjon med lokale fagsystemer 
Som meldt i ebrev 19.12.13 vil vi starte toveisintegrasjonen fra 1. mars. For å sikre 

problemfri overgang vil det være en delvis oppstart for menighetene. Brukerne vil i 

puljer slippes inn i toveisintegrasjonen. Uke 10 vil De kirkelige registre derfor være 

delvis nede. Leverandørene av fagsystemene vil sette opp en liste over tid for innfasing 

av brukere i programmet. Dere vil få oversikt fra deres leverandør når det nærmer seg. 

 

Logging av oppslag i DSF 
Likningsmyndighetene krever at for å få tilgang til spørring i DSF må dette logges på 

bruker. Kirkerådet vil derfor legge dette inn når vi flytter over til ny databaseleverandør. 

Det til orientering til deres brukere.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Meling e.f.  
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