Digital trossamfunnsløsning - brukerveiledning
Det er viktig at ledelsen i alle tros- og livssynssamfunn, som skal ha kontakt med Statsforvalteren,
setter seg nøye inn i denne brukerveiledningen. Les også informasjonen på våre nettsider som bl.a.
inneholder opplysninger om frist for å fremme krav om tilskudd osv.

Søknad om og behandling av rolletilganger
Alle samfunn må få godkjent en rolletilgang til den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn.
Den som ikke har en tilknyttet rolle til tros- eller livssynssamfunnet i Enhetsregisteret, må laste opp
en fullmakt i løsningen. Se Hvordan søke om brukertilgang til ny løsning?
Har Statsforvalteren godkjent rolletilgangen, vil denne opplysningen ligge i løsningen.
Statsforvalteren behandler den første søknaden. Når denne søknaden er godkjent, kan det
medlemmet som har fått nødvendig tilgang, selv godkjenne andre medlemmer. Tros- og
livssynssamfunnene bør gi flere medlemmer tilgang, i tilfelle sykdom, fravær osv. Medlemmer som
behøver rolletilgang, logger inn på løsningen via ID-porten. Den som allerede er godkjent av
Statsforvalteren, kan da gi disse medlemmene nødvendig tilgang i løsningen.

Hva gjør tros- og livssynssamfunn som er registrert og/eller har mottatt tilskudd?
Den som søker på vegne av et tros- eller livssynssamfunn som er registrert/og eller har mottatt
tilskudd etter den tidligere lovgivningen, logger inn i løsningen via ID-porten og velger «Søk om
rolletilgang». Når Statsforvalteren har godkjent søknaden, må medlemmet som har fått godkjent
rolletilgangen, logge inn i løsningen og fylle ut/bekrefte kontaktopplysningene til samfunnet. Dette
medlemmet får også adgang til å laste opp medlemslisten, og kan deretter fylle ut og sende inn krav
om tilskudd.
Tros- og livssynssamfunn som er registrert og/eller har mottatt tilskudd etter den tidligere
lovgivningen, kommer inn under en overgangsordning på to år. I løpet av disse to årene kan de når
som helst søke om registrering etter den nye trossamfunnsloven ved å fylle ut søknadsskjemaet som
ligger i den digitale løsningen. Samfunnene som kommer inn under overgangsordningen, skal fylle ut
og sende årsrapportskjemaet som ligger i løsningen. Alle samfunn som har mottatt tilskudd, skal også
laste opp regnskap. Samfunnene som har mottatt over 300 000 kroner i tilskudd i regnskapsåret, skal
også laste opp en revisorberetning.

Hva gjør nye tros- eller livssynssamfunn?
Den som søker om rolletilgang på vegne av et nytt tros- eller livssynssamfunn, logger inn i løsningen
via ID-porten, og velger «Søknad om registrering». Dette valget inneholder en automatisk søknad om
rolletilgang.
Når Statsforvalteren har godkjent søknaden, har medlemmet som har fått godkjent rolletilgangen,
adgang til å laste opp medlemslisten og deretter fylle ut og sende inn kravet om tilskudd. Har et nytt
samfunn søkt om registrering, men ikke planer om å kreve tilskudd, må det likevel laste opp
medlemslisten innen den fastsatte fristen, som er 1. mars. Den nye trossamfunnsloven krever at alle
samfunn har minst 50 tellende medlemmer. Medlemslistene til nye samfunn skal derfor være med i
kontrollen som Brønnøysundregistrene utfører. Se mer informasjon om Brønnøysundregistrenes
kontroll av medlemslistene. Merk dette: Statsforvalteren avgjør søknaden om registrering fra et nytt
samfunn når Brønnøysundregistrene er ferdig med sin kontroll.
Merk at årsrapportskjemaet som ligger i løsningen, ikke skal fylles ut av nye tros- eller
livssynssamfunn, dvs. samfunn som ikke er registrert og/eller har mottatt tilskudd etter den tidligere
lovgivningen. Dette kravet blir først gjeldende når et nytt samfunn har blitt registrert etter den nye

trossamfunnsloven. Nye samfunn skal heller ikke laste opp regnskap og revisorberetning før de har
blitt registrert og mottatt tilskudd etter trossamfunnsloven.

Brønnøysundregistrenes kontroll av medlemslistene
Brønnøysundregistrene kontrollerer medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn som søker om
registrering og krever tilskudd. Brønnøysundregistrene foretar kun én årlig kontroll. Merk derfor
dette: Tros- og livssynssamfunn som ikke har sendt inn krav om tilskudd og lastet opp medlemslisten
sin innen den fastsatte fristen, som er 1. mars, vil ikke kunne motta tilskudd dette året. Nye samfunn
vil som hovedregel heller ikke kunne bli registrert i inneværende år, hvis de ikke har lastet opp
medlemslisten innen den samme fristen.

Forespørsel om fjerning av rolletilgang
Forespørsel om å fjerne en rolletilgang sendes også i løsningen, dersom tros- eller livssynssamfunnet
eller medlemmet selv ikke lenger ønsker at vedkommende skal ha denne tilgangen.

