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Gode	medarbeidere	
	
Dette	brevet	går	ut	til	alle	pinsemenigheter	vi	har	registrert	som	har	under	-	eller	nærmere	-	50	
medlemmer.	Selv	om	dere	ikke	vurderer	en	nasjonal	ordning,	får	dere	likevel	brevet	til	informasjon.	
Takk	til	alle	dere	som	har	deltatt	aktivt	i	denne	prosessen	til	nå!	
	
Som	de	fleste	er	kjent	med,	trer	en	ny	trossamfunnslov	i	kraft	fra	1/1-2021.	Det	betyr	at	retten	til	å	
være	trossamfunn	fases	ut	i	løpet	av	de	neste	to	årene	for	dem	som	er færre enn 50 medlemmer. 
Retten til å søke tilskudd faller imidlertid bort allerede fra førstkommende årsskifte. 
 
Pinsebevegelsen har mange menigheter med færre enn 50 medlemmer. For å sikre videre virksomhet 
under trossamfunnsloven med den beskyttelse og de rettigheter det gir, tilbyr Pinsebevegelsen 
menighetene å kunne tilslutte seg et nasjonalt trossamfunn «Pinsebevegelsen i Norge». Dette gjelder 
trossamfunnsregistreringen hos fylkesmannen. Registreringen i Brønnøysundregisteret forblir uendret. 
Det er under den siste dere driver virksomheten med selvstyre i den lokale menigheten.  
 
Det er kommet opp mange spørsmål i denne prosessen – og vi skal forsøke å svare ut dette.  
 
Hva betyr dette for din menighet? 
 

- Menigheten er fortsatt selvstendig, har sin egen organisering og eget eldsteråd/lederråd, som 
leder menighetens aktivitet på vanlig måte. 
 

- Menigheten eier og forvalter fortsatt sin økonomi, bygg og sine eiendeler – og beholder eget 
organisasjonsnummer i Brønnøysund. 
 

- Menigheten tilslutter seg til Pinsebevegelsens grunnlagsdokument som er vedtatt i 
Samtaleforum (vedlagt). Menigheten kan gjerne at egne utdypende dokumenter på teologi, 
visjon, verdi og handlingsplan. 
 

- Vedtektene i den lokale kirken skal på nødvendige punkt harmoniseres / kompletteres med 
nødvendige tilføyelser fra Pinsebevegelsens mønstervedtekter for å sikre at lovmessige 
forpliktelser oppfylles. Dette må gjennomføres før 1/10-2021. 
 

- Menigheten registrerer senest 31. januar sine medlemmer i trossamfunnet ut fra fastsatte 
rutiner. Menigheten sender årsrapport og regnskap til Pinsebevegelsen i Norge. 
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- Menigheten sender også nøkkeltall for å søke samlet momskompensasjon dersom det ikke søkes 
på eget organisasjonsnummer. 
 

- Trossamfunnsmedlemmer er  
o Personer over 15 år som selv har meldt seg inn i trossamfunnet. 
o Barn under 15 år som av foreldrene er meldt inn i trossamfunnet. 
o Menigheten definerer selv om dette medlemskapet er knyttet til dåp eller ikke. 

 
- Pinsebevegelsen søker støtte samlet på vegne av alle menighetene, og tilskuddet tilbakeføres 

menighetene fra Pinsebevegelsen, etter vedtatt fordelingsnøkkel fra Lederrådet. Det vil også 
søkes om felles momskompensasjon. 
 

-  Pinsebevegelsen i Norge vil oppnevne, registrere og søke om godkjenning for vigslere. 
 

- Overgangsvinduet gir mulighet til å flytte hele protokollen inn i det nye trossamfunnet uten 
individuell bekreftelse. 
 

- Selv om Pinsebevegelsen har ulike typer menigheter, (selvstendige, nettverks- og 
flerstedsmenigheter) anbefales det ikke konstruerte løsninger som kun har til hensikt å oppfylle 
antallskravet. Samarbeid bør primært skje innenfor overnevnte tre kategorier.  
 

 
Vi kommer tilbake til punkter om økonomi, vedtakstekst og vedtekter, så snart dette er på plass – og 
avventer bl.a. svar fra fylkesmannen.  
 
Vi vil i samråd med regionlederne ha informasjonsmøter i løpet av november, der det er behov for det. 
Det vil også bli anledning til å få hjelp til registrering, for de som har spørsmål eller trenger hjelp rundt 
dette. 
 
 
Mvh 
Ingunn E. Ulfsten 
Daglig leder 
Pinsebevegelsen i Norge 


