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Tilskudd etter trossamfunnsloven – de nordiske folkekirkene  

 

Vi viser til vedlagt kopi av brevveksling 16. november 2015 og 29. april 2016 mellom 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Kulturdepartementet. 

 

Statlig tilskudd til de nordiske folkekirkene for medlemmer bosatt i Norge betales etter 

trossamfunnsloven § 19 a med den samme årlige satsen for hvert enkelt medlem som gjelder 

for øvrige trossamfunn. Fram til 2006 ble beregningen av antall medlemmer i de nordiske 

folkekirkene ikke fastsatt ved årlig innsending av medlemslister til fylkesmannen, men med 

"utgangspunkt i det statistiske talet på borgarar frå det landet det gjeld og prosentdelen av 

befolkninga som tilhøyrer folkekyrkja i landet", jf. punkt 3 i Ot.prp. nr. 9 (2003–2004).  

 

Fra 2006 har de nordiske folkekirkene sendt inn egne medlemslister med fødselsnummer for 

personer som har fast opphold i Norge, og som er innmeldt i folkekirken i hjemlandet. Den 

nærmere praksisen de senere årene for Svenska kyrkan i Norge, Den islandske Lutherske-

Evangeliske Menigheten i Norge og Den Finländska Evangeliske-Lutherske Församlingen i 

Norge er beskrevet i det vedlagte brevet 16. november 2015 fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus.  

 

De nevnte særordningene for beregning og registrering av medlemmer etter 

trossamfunnsloven springer ut av en tradisjon med stor grad av rettslikhet i Norden. 

Ordningen for medlemsberegning og tilskudd som gjaldt fram til 2006, ble innført på 1970-

tallet og gjaldt opprinnelig bare den svenske kirken. På 1990-tallet ble ordningen utvidet til 

også å omfatte den finske kirken og den islandske kirken. 

 

 

Svenska kyrkan i Norge 

Den Finlänska Evangelisk-Lutherske Forsamlingen i Norge 

Den Islandske Lutherske-Evangeliske Menigheten i Norge 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/998-  25.05.2016 

 



Side 2 

 

Stortinget har i mai 2016 sluttet seg til et lovendringsforslag i Prop. 55 L (2015–2016) om at 

Den norske kirke fra 2017 etableres som et selvstendig rettssubjekt. I den forbindelsen anser 

departementet at hensynet til likebehandling mellom samtlige trossamfunn som mottar støtte 

etter trossamfunnsloven, tilsier at særordningen for medlemsregistrering i de nordiske 

folkekirkene bortfaller. Dette fremgår av vedlagt brev 29. april 2016 til Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus. 

 

Det er fylkesmennene som fastsetter vedtak om statlig støtte etter trossamfunnsloven. 

Departementet finner imidlertid grunn til å presisere at en avvikling av særordningen for 

medlemsregistrering fra 2017 vil kunne få betydning for kravene til medlemsregistrering, og 

at dette vil kunne påvirke de årlige støttebeløp. Nærmere informasjon om hva endringene i 

praksis vil innebære for de tre berørte menighetene, kan fås ved henvendelse til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Geir Telstø 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 

 

 

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

Vedlegg 
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