Til de kirkelige fellesrådene

Gratis brukertilgang til kirkens intranett
I fjor lanserte KA og Kirkerådet kirkens felles intranett, Kirkebakken - et arbeidsverktøy som kan
skreddersys til vår egen arbeidshverdag. I dag er i underkant av 1500 ansatte på Kirkebakken.
Ettersom et intranett ikke når sitt fulle potensial før tilnærmet alle er på, gir Kirkerådet nå alle
ansatte en brukertilgang til Kirkebakken i ett år. På den måten sikrer vi at Kirkebakken blir
hovedkanal for internkommunikasjon, ressursdokumenter og samhandling på tvers av enheter og
geografi.

Vi gleder oss over at alle ansatte nå får tilgang til samme ressurser, informasjon og verktøy. Blant
annet gjelder dette håndbøkene for både KA og Kirkerådet. De fellesrådene som har håndbøker fra
Infotjenester i dag, vil få disse gratis overført til Kirkebakken.
Vi ber om at dere fyller ut bestillingsskjema (se link under) og sender dette inn, innen 10. juli til
Kirkepartner IKT. Denne bestillingen danner grunnlag for avtale som inngås med Kirkepartner IKT.
Dere vil få en tilbakemelding når dere har fått tilgang, med informasjon om pålogging og hvordan
man kommer i gang med å bruke Kirkebakken.
I løpet av gratisperioden vil vi flytte andre informasjonskanaler og ressurssider over på Kirkebakken.
Hvilke sider og kanaler og tidspunkt vil vi informere helt konkret om før det skjer.
Gratistilgangen gis frem til 1. september 2017, og omfatter full tilgang til alt innhold på Kirkebakken
og deltakelse i og bruk av arbeidsrom. Det omfatter ikke lokal publisering på Kirkebakken eller egne
hjemmesider under kirken.no for menighetene eller fellesrådet.
Dersom dere ønsker lokal publisering på Kirkebakken og mulighet til å bruke hjemmesidene for
menigheter og fellesrådet, må dere betale det til vanlig pris, slik dagens brukere har gjort.
Selv om Kirkebakken også er tenkt for aktive frivillige, gjelder gratisordningen nå bare ansatte.
Etter gratisperioden løper ordinær fakturering:
• Årspris 5500 kr eks mva per fellesråd som også gir fri tilgang til å opprette hjemmesider
under kirken.no
• Årspris Kr 500 kr eks mva pr ansattbruker for de som ikke er på Kirkepartners driftsplattform
og bruker Kirkepartner Basis. For de er prisen kr 250 pr bruker. Frivillige (for eksempel
medlemmer av fellesrådet) kan også få tilgang til Kirkebakken for 250 kr i året.
• Etter gratisperioden forutsetter videre tilgang at fellesrådet er medeier av Kirkepartner AS
(hvis fellesrådet ikke er aksjonær allerede). Eierskapet koster kr 1000 som en engangssum og
gir også rettigheter til kjøp av andre tjenester og tilgang til flere rammeavtaler.

Kirkebakken vil fortsatt være vår hovedkanal for all intern kommunikasjon også etter at
gratisperioden er over. Dersom man likevel ikke ønsker fortsatt tilgang, må avtalen skriftlig sies opp
før 1. september 2017. Dette vil vi sende en påminning om i forveien.
Bestillingsskjema og mer informasjon finner du på https://kirken.no/kirkepartner/
Har du spørsmål?
Kontakt
Kristine Ekeberg-Andersen, ke352@kirken.no
eller
Ingeborg Dybvig, id933@kirken.no
Vi ses på Kirkebakken!

Oslo, 22. juni 2016
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