
  

 

 

 

Fra 1. januar 2018 gjelder nye priser for intranett og internett-sider fra Den norske kirke. 

 

Kirkebakken blir gratis fra nyttår. Nye priser for 
hjemmesidene på kirken.no  

 

Den norske kirke                                                    Publisert 30.10.17 
 

 

Til de kirkelige fellesrådene (med kopi til bispedømmerådene, Kirkepartner og KA) 

Fra 1. januar 2018 gjelder nye priser for intranett og internett-sider for Den norske kirke. 

Publiseringsløsningen kirken.no/kyrkja.no blir priset for seg, og intranettet Kirkebakken med alle 

funksjoner, vil bli helt gratis. 

Intranettet Kirkebakken er Den norske kirkes felles informasjonsbase og interne kanal for å dele informasjon og 

kompetanse - både mellom ansatte og fra de ulike enhetene. 

Intranettet er en sentral nerve i kirkens interne informasjonsarbeid. Her deles aktualiteter, vedtak og 

arbeidsstøtte-artikler, og man har tilgang til håndbøker og ressursstoff.  

Kirkebakken er også et samhandlingsverktøy, som kan brukes på ulike måter lokalt.  

Kirkerådet betaler nå for full tilgang for alle ansatte. Både fordi fellesskapets midler skal komme konkret til nytte i 

menighetene, og fordi det er viktig at alle ansatte har samme mulighet til å bruke intranettet til å motta og dele 

informasjon. 

https://www.ntbinfo.no/pressroom?publisherId=8556475
https://www.ntbinfo.no/pressroom?publisherId=8556475


Lesetilgang til Kirkebakken har vært gratis fram til i høst. Fra 1. januar 2018 blir både lesetilgang, bruk av 

arbeidsrom OG publisering på Kirkebakken på fellesrådsnivå gratis. Tilgang til alle felles håndbøker (HMS, 

Personal og Ledelse) som vedlikeholdes i samarbeid med Infotjenester, blir også gratis. 

Den gamle prisen på 5.500,- i året for Kirkebakken i tillegg til 250,-/500,- i året pr. ansatt faller dermed helt bort. 

Tilgang for frivillige medarbeidere og valgte i råd og utvalg vil fremdeles koste 250,- i året.  

Se bruksanvisning for hvordan man logger på Kirkebakken nederst i brevet.  

Det finnes brukerveiledninger på Kirkebakken, og Kirkerådet jobber stadig med å gjøre disse bedre. 

Hjemmesidene kirken.no/kyrkja.no vil fra 1. januar 2018 koste 300,- pr enhetsside pr. måned (eks/mva). 

En enhetsside tilsvarer det som heter Startside fellesråd og Startside menighet, og som har sitt eget enhetsnavn 

som nett-adresse. (For eksempel Startsiden fellesråd www.kirken.no/haugesund og Startsiden 

menighet www.kirken.no/skare) 

Priseksempel:  

1. Et fellesråd med tre menigheter har en startside for fellesråd og tre startsider for menighet, dvs. fire sider til 

sammen. Da blir prisen 4 x 300,- pr. mnd. = 14.400,- eks/mva i året. 

2. Et fellesråd med flere små menigheter med mange felles aktiviteter, vil i noen tilfeller bare trenge en startside 

for fellesråd. Menighetene blir da presentert i vanlige artikler inn under fellesrådsiden.  

Da blir prisen 1 x 300,- pr. mnd. = 3.600,- eks/mva i året. 

Kurs: 

Det blir utarbeidet egne kurspakker i bruk av Kirkebakken og publisering på kirken.no.  

Kurspriser og mer informasjon kommer på Kirkebakken.  

  

For spørsmål eller mer informasjon:  

Kontakt vikarierende systemansvarlig for Kirkebakken og kirken.no. Tove Marie Sortland på tlf. 97 18 56 52 eller 

epost: ts693@kirken.no.  

  

For bestilling: 

Kontakt Kirkepartner IKT på epost: kunde@kirkepartner.no eller tlf. 23 08 18 00.  

Det er lett å komme seg på Kirkebakken:   

1. Man trenger et brukernavn, som tilsvarer epost-adressene som slutter på kirken.no (For eksempel. ab123) og 

et passord, som følger med brukernavnet du får fra Kirkepartner.  

Alle som bruker trosopplæringsløsningen og har ekstern tilgang til lønnssystemet, har brukernavn og passord 

allerede. Dette gjelder også alle prester som har tilgang til LPR og timeregistrering. 

Logg inn med dette på https://intranett.kirken.no/ 

Legg denne linken inn som åpningsside på din nettleser, så har du Kirkebakken lett tilgjengelig videre. 

2. Har du brukernavn, men husker ikke passordet? Få nytt på https://passord.kirkepartner.no/ 

3. Har ikke du og dine ansatte brukernavn? Ta kontakt med Kirkepartner IKT på kunde@kirkepartner.no for å 

ordne en samlet bestilling for dine ansatte i fellesrådet/soknet. 

Oslo, 30. oktober 2017 
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Vi sees på Kirkebakken! 

Vennlig hilsen 

Ingeborg Dybvig 

kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet 

 

Kontaktpersoner 

 

Ingeborg Dybvig 

Kommunikasjonsdirektør 

23 08 12 05 / 474 81 606 

id933@kirken.no 
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