
Nyhed om mailkorrespondance i Folkekirken 
 

Persondataforordningen har medført mange spørgsmål og overvejelser om god og korrekt håndtering 

af mailkorrespondance.  

 

Intern korrespondance 

Når aktører inden for det kirkelige system skriver til hinanden, kan det foregå sikkert via Den Digitale 

Arbejdsplads. Derfor: brug menighedsrådets almindelige og fortrolige postkasse, når I sender til andre 

menighedsråd, provsti, stift og eventuelt Kirkeministeriet. Mails sendt fra en KM-adresse til en anden 

KM-adresse er også sikkert. 

 

Som menighedsråd vil I ofte have behov for at dele fortrolige dokumenter, og her kan I nemt bruge 

DAP i stedet for at sende til private mailadresser. Desuden kan I bruge menighedsrådets postkasser.  

 

Her kan I se IT-kontorets anbefaling til, hvordan I deler dokumenter på sikker vis mellem 

menighedsrådets medlemmer samt vejledning til, hvorledes menighedsrådspostkasserne virker: 

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Sådan-deler-I-fortrolige-dokumenter-i-

menighedsrådet.aspx. 

 

Ekstern korrespondance 

IT-kontoret har arbejdet på at få etableret en mulighed for jer til at kommunikere sikkert med parter, 

der ikke er med i det lukkede og sikre netværk. Der er pr. den 1. januar 2019 etableret en teknisk 

løsning, så alle mails, der udsendes fra Kirkenettet vil være sikre mails. Krypteringen gælder for selve 

transporten på det åbne internet. 

I vil som brugere ikke opleve en ændring, da sikkerhedsfunktionen er iværksat fra centralt hold.  

 

I midten af januar 2019 skærpes sikkerheden yderligere. Her vil kommunikationen mellem 

folkekirken og de fleste myndigheder samt større virksomheder ske således, at krypteringen af 

indholdet gælder helt fra afsenders til modtagers postkasse. Denne løsning er mere sikker end 

kryptering for selve transporten.  Løsningen gælder dog kun mellem de offentlige myndigheder og 

virksomheder, der er tilmeldt ordningen, hvilket pt er ca. 1.300.  

I skal som brugere selv aktivere denne sikkerhed. Der vil være en knap i Outlook, man som 

bruger selv skal aktivere. Knappen vil fremkomme i øverste venstre hjørne på en mail og 

erstatte ”send attest”. 

 

 
 

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/ITK/Sider/Sådan-deler-I-fortrolige-dokumenter-i-menighedsrådet.aspx
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I slutningen af januar 2019 introduceres en sikker mailløsning fra borger til Folkekirken. Borgere vil 

få mulighed for at sende sikkert til menighedsråd eller præst. Dette sker gennem en særlig formular, 

som borgeren tilgår med sit NemID via sognets egen hjemmeside eller via sogn.dk. Når menighedsråd 

eller præst besvarer henvendelsen, vil borgeren modtage svaret i sin e-Boks. 

 

I kan læse mere på DAP, hvor IT kontoret udsendte nyhedsmail den 21. december 2018. 

 

 
 


