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Høring – Endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og endringer i lov om tilskudd til livssynssamfunn. 

Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Norge har mottatt et høringsbrev fra Det Kongelige kultur og 
kirkedepartementet dat. 26. februar 2003. 

Vi takker departementet for muligheten om å få til at sette frem våre synspunkter om de forestående endringer i lov om 
trudomssamfunn og ymist anna og endringer i lov om tilskudd til livssynssamfunn. 

Den 1. jan. 2002 var der 3.992 Islendinger bosatt i Norge. Den Islandske Evangeliske Lutherske menigheten i Norge har 
sin egen prest og betjener og tilbyr alle islendinger i Norge en rekke tjenester. Den finansieres nærmest helt av tilskudd 
til trossamfunn. 

I kraft av deres status som nordiske folkekirker har den Islandske Evangeliske Lutherske menigheten i Norge, Den 
Finländska Ev.Luth. församlingen i Norge og den Svenska Margaretaförsamlingen fått tildelt tilskudd ut fra en 
særordning (vedlegg dat. 15.7.1997 og 4.7.2002). 

Den Islandske Evangeliske Lutherske Menigheten i Norge er registrert som et uregistrert trossamfunn og får et statlig 
og et kommunalt tilskudd som er beregnet ut fra tilhørighetsandel i den Islandske folkekirken og antall Islandske 
statsborgere som er bosatte i fylke og kommuner den 1. januar. Disse tall kommer fra statistisk sentralbyrå (SSB) og det 
Islandske folkeregister. Justisdepartementet samt Kultur- og kirkedepartementet godtar denne beregningsmåten 
(vedlegg dat. 16.8. 2002). 

Ifølge vår mening utgjør disse tall fra SSB en korrekt oversikt over menigheten. Vi ser ikke at de foreslåtte endringer på 
lov om trudomssamfunn nødvendiggjør noen forandringer på den beregningsmåte som har hittil har vært akseptert. 
Menighetene har jo ikke andre medlemsregister en de som foreligger i respektive folkeregister. Vi kan varken skrive inn 
eller registrere ut medlemmer selv. 

Dersom departementet gjør krav på att menigheten legger frem lister med fødselsnummer så må det settes opp 
muligheter for menigheten til å få tilgang til lister basert på Islandsk statsborgerskap. Den tilgangen har menigheten 
ikke i dag. 

Vi har forsøkt at få tilgang til Islendingers adresser hos offentlige myndigheter men har ikke blitt imøtekommet med 
dette etter som statsborgerskap er underlagt lovbestemt taushetsplikt (vedlegg dat. 8.8. 2002). Opplysninger om hvilke 
Islendinger som bor i Norge og tilhører Den Islandske kirke finnes ikke i noe register på Island eller i Norge. Av den 
grunn kan vi ikke legge frem de opplysninger som departementet stiller krav om. 

Konklusjon 

En forandring av det system som nå gjelder for de nordiske folkekirker angående tilskudd vil få store følger for den 
Islandske Evangeliske Lutherske menigheten i Norge og kan i verste tilfelle føre til menighetens nedleggelse. Vi ser det 
som nødvendig for menighetens fremtid at den får enten beholde gjeldende tilskuddordning eller får direkte tilgang til 
de opplysninger som kreves for at få utbetalt tilskudd til trossamfunn. 
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