
Årsmelding 2002  
– trossamfunn utenom Den norske Kirke i Rogaland 
 
Denne statistikken er basert på den informasjon fylkesmannen mottar i forbindelse med 
søknad om statsstøtte til trossamfunn, registrering av trossamfunn og godkjenning av 
prest/forstander i trossamfunn. Dette er oppgaver etter lov om trossamfunn. Den norske kirke 
er ikke en del av dette materialet.Siden det er ingen registreringsplikt, har vi ikke oversikt 
over alle trossamfunn. Men siden statsstøtte og vielser krever kontakt med fylkesmannen 
antar vi at de aller fleste av trossamfunnene er med, særlig de største.  

Noe som skiller trossamfunnene fra hverandre er ulik grad av selvstendighet for den enkelte 
menighet. De mest selvstendige er registrert som eget trossamfunn i hvert fylke. Dette gjelder 
for eksempel pinsemenighetene, islamske trossamfunn, ”Den frie evangeliske forsamling”. 
 
45 menigheter i Rogaland er registrert i Oslo og Akershus, en i Sør-Trøndelag og to i 
Hordaland. Dette gjelder f.eks ”Det Norske Baptistsamfunn”, ”Det norske misjonsforbund”, 
”Jehovas vitner”, ”Jesu Krist Kirke av siste dagers hellige”, ”Metodistkirken i Norge”, ”Den 
Romersk Katolske kirke” og ”Syvendags-adventistsamfunnet”. Et trossamfunn er registrert 
for hele landet i Rogaland – ”Vennenes samfunn kvekerne.” 
 

I år 1900 var 98% av befolkningen medlem i Den Norske Kirke (statskirken), og kun 13 300 
personer, drøyt en halv prosent av befolkningen, tilhørte ikke noe trossamfunn. I år 1999 var 
86,2% av befolkningen medlemmer i statskirken (3 832 666) 

 
Vigselsrett 
For å ha vigselsrett må trossamfunn: 

- være et ”registrert trossamfunn” 
- ha godkjent prest/forstander 
- ha fått godkjent vigselsrituale  
 
84 (74%) av 110 menigheter i Rogaland har vigselsrett. Det er bare to trossamfunn med over 
400 medlemmer som ikke har vigselsrett – ”Den frie evangeliske forsamling, Klippen” og 
”Det islamske opplæringssenter”.  

Statsstøtte 
48 av menighetene registrert hos Fylkesmannen i Rogaland fikk statsstøtte i 2002.  

 Antall 
trossamfunn som 
fikk statsstøtte 

Antall medlemmer 
det ble gitt 
statsstøtte for 

1999 46 10303
2000 47 10885
2001 47 10904
2002 48 11636

 
Det var en stigning i medlemmer på 13% fra 1999 til 2002.  

Økning i medlemmer 

Dette er de 10 trossamfunnene i Rogaland som fikk statsstøtte i Rogaland som hadde størst 
økning i medlemstall: 
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Navn på trossamfunn Økning fra 1999 til  02 
(år 99 er 100 prosent)

Islamske opplæringssenter i Rogaland    356,17
Kristkirken Ålgård                                  198,04
Pinsemenigheten Betel, Hommersåk      162,5
Idara minhaj-ul-quran                             136,44
Falah-ul-muslimeen i Nord Rogaland     133,33
Rogaland Muslim Society                       126,3
Pinsemenigheten Betel, Nærbø               124
Den Frie Evangeliske Forsamling i 
Evangeliehuset                        

122,73

Menigheten Livets Kilde                         121,49
Egersund For Kristus                              116,98
 

En forklaring på ”Islamske opplæringssenter i Rogaland” sin store vekst er sammenslåing 
med ”Islamsk senter I Rogaland” i 1999. Trossamfunnet har likevel økt medlemsmassen med 
42% fra år 2000 til år 2002 (fra 811 til 1154).  

 

I prosent er det Kristkirken Ålgård som økte medlemstallet mest, fra 51 medlemmer i år 1999 
til 101 i år 2002.  
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