Et e-brev fra Kirkerådet 26. juni 2012

Innføring av eKirkebok i 2012
Bakgrunn for dette brevet
Ved årsskiftet 2011/2012 ble første versjon av Elektronisk kirkebok
(«eKirkebok») lansert. 13. juni ble en ny versjon av eKirkebok tatt i bruk.
Denne inneholder mer funksjonalitet, og flere feil er rettet opp.
Ved innføring av eKirkebok var det dessverre noen feil og mangler som har
gjort det vanskelig å ta eKirkebok i bruk. Kirkerådet har stor forståelse for at
disse problemene har medført merarbeid og tildels frustrasjon hos våre
brukere. Dette beklager vi og setter alt inn på å rette feilene og etterkomme
de innspill til forbedringer som er sendt oss. Vi takker alle som har tatt
kontakt med vår brukerstøtte og bidratt til at eKirkebok kan bli en forenklet
og samlet registrering av de kirkelige handlingene.
Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av eKirkebok. Vi viser til
registersidens forside (register.kirken.no) for detaljert informasjon om
feilmeldinger og andre oppdateringer.

Ny informasjon om oppstart av eKirkebok
Alle dåpshandlinger, innmeldinger og utmeldinger må som tidligere
registreres i det elektroniske registret.


NB: Dette kan nå bare gjøres i eKirkebok.

Pålogging til eKirkebok gjøres fra register.kirken.no. Dåpshandlinger,
innmeldinger og utmeldinger kan altså ikke lenger registreres ved pålogging
til modulen «Medlemsregister» i register.kirken.no, men i modulen
eKirkebok.
Ikke dobbeltregistrere
Alle sokn kan for 2012 selv bestemme om de øvrige lovpålagte kirkebokopplysningene (konfirmasjon, vigsel og gravferd) skal registreres i fysisk

kirkebok eller i eKirkebok. Det stilles altså ikke krav om at disse
opplysningene skal registreres både i fysisk og i elektronisk kirkebok. Men
alle som har begynt å registrere de øvrige lovpålagte kirkebokopplysningene i eKirkebok, kan fortsette med det dersom man finner det
ønskelig.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil i løpet av 2012
fastsette tidspunkt for når alle skal benytte eKirkebok istedenfor fysisk
kirkebok.
Lokale fagsystemer
eKirkebok er fortsatt ikke integrert mot de lokale fagsystemene (Kardinal,
LabOra osv). Men Kirkerådet prioriterer nå å tilrettelegge for to-veisintegrasjon slik at man skal slippe registrering av opplysninger både i lokalt
fagsystem og i eKirkebok.
Nye innføringskurs
Mange har tatt eKirkebok i bruk. Kirkerådet gjennomførte høsten 2011 kurs
i innføring av eKirkebok i alle bispedømmer. Ca. 600 brukere deltok på
disse kursene. Det planlegges nye innføringskurs i alle bispedømmer høsten
2012.
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