
Trossamfunn i Rogaland 

- årsrapport 2006 
 
1. Innledning 
Fylkesmannen utarbeider årlig en rapport om trossamfunn i fylket, som blir publisert og sendt 
Kultur- og kirkedepartementet (KKD).  
 
De tall som presenteres her er fra søknader om statsstøtte og frivillig registrering fra 
trossamfunnene sin side. Med unntak av medlemslister er alle opplysninger sendt 
Fylkesmannen offentlige, det vil si at alle kan be om å få se dem. Medlemslister blir makulert 
etter bruk.  
 
2. Organisering av trossamfunn og menigheter i Rogaland 
Trossamfunn kan registreres på flere måter. Den enkelte menighet kan registreres i det fylket 
den ligger, eller flere menigheter innenfor samme trossamfunn kan fellesregistreres hos en 
fylkesmann. Vi har valgt å bruke begrepet ”menighet” om en forsamling som er lokalisert på 
samme sted.  
 
Det er 66 menigheter registrert hos Fylkesmannen i Rogaland 31.12.06. Dersom vi tar med 
alle som er registrert hos andre fylkesmenn er det 120 menigheter i Rogaland.  
 
3. Endringer i registeret  
Følgende trossamfunn/menigheter er registrert i 2006:  

- menigheten sentrum 
- - Hoi Thanh Thi Lanh, Sandnes 

 
Ved registrering har vi som praksis å innkalle prest/forstander og styre til møte, med formål å 
få opplysninger til søknaden, informere og bli kjent. 
 
4. Statsstøtte 2006 
Vi sender hvert år ut informasjonsskriv og søknadsskjema til alle de trossamfunnene som fikk 
støtte forrige år. I tillegg bruker vi hjemmesidene til informasjon, samtidig som vi er 
tilgjengelige for veiledning.  
I 2006 har vi vært nødt til å stramme inn praksisen med å gi utsatt frist for innlevering, pga de 
stramme tidsfristene for å sende medlemslistene til Brønnøysundregistrene. Samtidig har vi nå 
det andre året med kontroll prøvd å utvise en smidighet i forvaltningen av saksområdet.  
 
I 2004 betalte vi kr 274,- pr. medlem, i 2005 er dette 278,-, i 2006 er dette kr 302,-.  
 
 
I 2006 utbetale vi kr 3 549 406,- i statstilskudd mot kr 3 351 012,- i 2005. 
 
Fylkesmannen mottok 57 søknader om statsstøtte i 2006. Det ble søkt om støtte for 12 054 
medlemmer, mens det ble innvilget støtte til 11 753 medlemmer, en differanse på 301 
medlemmer. Dette utgjør en reduksjon på kr 90 902,- i statsstøtte.  
 
Det ble gitt avslag til et trossamfunn, som ikke hadde levert tilfresstillende regnskap og 
årsrapport.  



 
 
Antall trossamfunn som fikk statsstøtte og antall medlemmer det ble gitt statsstøtte for: 
1999 46 10303 
2000 47 10885 
2001 47 10904 
2002 48 11636 
2003 51 12308 
2004 52 12314 
2005 55 12054 
2006 57 11753 
 
Trossamfunn kan også søke om kommunal støtte. Støtten tildeles med svært varierende beløp, 
avhengig av budsjetterte utlegg til Den Norske Kirke og antall kirkemedlemmer i kommunen.  
 
De 10 største trossamfunnene i Rogaland utenom Den Norske Kirken 

Navn 
Navn 

menighet Medlemmer 2006 
Islamske opplæringssenter i 
Rogaland   1146 

Pinsemenigheten Klippen   695 

The Muslim Association of 
Rogaland   614 

Menigheten Samfundet   531 

Pinsemenigheten Betania  465 

Rogaland Muslim Society   454 

Pinsemenigheten Tabernaklet   372 
Den Frie Evangeliske 
Forsamling Klippen 409 

Menigheten Karisma Senter   394 

Strand pinsemenighet, Klippen   377 
 
 
5. Klagesaker  
Fylkesmannen har i 2006 ikke hatt klagesaker.  
 
6. Annet 
I 2006 er det trukket for dobbeltmedlemskap mellom trossamfunnene og Den Norske Kirke, 
noe som har ført til reduksjon av støtte.  
 
Savner oppdaterte rundskriv.  
 
Brønnøysundregistrene har registrert andre navn enn det som er meldt og godkjent av 
Fylkesmannen. Dette kan gjøre det tidkrevende å finne trossamfunn, de ligger bl.a. ikke i 



samme alfabetiske rekkefølge. Det er også uheldig om trossamfunnene bruker ulike navn i 
ulike sammenhenger. Dette bør samordnes, f.eks ved at Brønnøysundregistrene får tilsendt 
lister fra fylkesmannene, som de korrigerer navnene med.  
 
Vi ser et behov for at departementet presiserer definisjonen av hva et medlem er og ikke er.  
 
På dette området ville det vært effektiviserende om det ble utviklet felles programvare, som 
kunne inneholde en database og statistikkmodul. Dette kunne gjort rapporteringen til SSB 
enklere, men forutsetningen er kobling til Ephorte.  
 
Vi har bidratt til å lage en erfaringsbase for fylkesmennene på et intranett, fm-nett.no: 
http://www.fm-
nett.no/fmt_hoved.asp?g19344=x&g19343=x&g19434=x&gid=34240&tgid=19343  
Vi håper dette kan bli et godt verktøy for kommunikasjon melom embetene og til 
departementet, og håper dette kan bli et tema på en samling.  
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