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Skjerpe kravene til trossamfunn 
 

Den norske stat gir i dag trossamfunn en rekke særfordeler. Et stort problem er at det stilles få 

krav tilbake, og visse trossamfunn har en posisjon som i noen tilfeller er over loven. Et eksempel 

på dette ordningen med kirkeasyl. I 1993 laget Justisdepartementet en instruks hvor Politiet 

som hovedregel ikke skulle hente folk ut med makt fra kirker og bedehus. Kirken settes derfor 

i praksis over loven. Rettstaten skal være suveren i Norge, og Norges lover skal gjelde enten 

det er et kors på veggen eller ei. 

I dag er det ingen nedre grense for å få statstilskudd. Det betyr at alle kan starte en egen 

personlig menighet, og det er minimale krav for å kunne hente statsstøtte. I 2018 fikk 

trossamfunn ca. 1100kr i offentlig støtte pr. medlem. 14 av disse trossamfunnene hadde færre 

enn 10 medlemmer. Et minstekrav på 500 medlemmer ville i 2019 spart staten for 96,5 

millioner. Et stort antall menigheter som får støtte gjør det i praksis vanskelig å føre nødvendig 

kontroll med skattepengene går til.  

Trossamfunn som begår alvorlige krenkelser av andres rettigheter og friheter kan i 

utgangspunktet miste støtten. Det er allikevel uklart hva det i praksis innebærer, og vanskelig å 

føre kontroll. I PSTs Nasjonale trusselvurdering 2020 ble religiøse arenaer trukket frem som en 

arena hvor radikalisering foregår.3 Reduserer man antallet trossamfunn som får støtte er det 

lettere å følge med på om trossamfunn følger norsk lov og andre retningslinjer. Kravene til 

trossamfunn bør skjerpes. 

 

Oslo Unge Høyre vil: 

• Fjerne støtten til trossamfunn som ikke følger norsk lov. 

• Lage retningslinjer rundt negativ sosial kontroll og radikalisering og andre krenkelser 

av enkeltmenneskets frihet, og frata støtten fra trossamfunn som ikke følger disse. 

• Avskaffe kirkeasyl 



Referanser 

https://snl.no/kirkeasyl 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zGy65K/arbeiderpartiet-vil-ta-statsstoetten-fra-

smaa-trossamfunn  

https://pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2020/ 
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