
 
 

 
Postadresse Telefon E-post Hjemmeside 
Diskrimineringsnemnda    
Postboks 208 Sentrum (+47) 90933125 post@diskrimineringsnemnda.no www.diskrimineringsnemnda.no 
5804 Bergen    

 

 
 
NORSK VEGANSAMFUNN 
 
c/o Steffen Tretvoll Althand Thorstein Treholts veg 59 
2760 BRANDBU 

 
Unntatt offentlighet:Offl. § 
13, jf. Fvl. § 13 1. ledd 
      

Deres ref.:  Vår ref.: 2022/1026 - 7 Dato: 20.01.2023 
   
 
Nemndlederens avgjørelse - beslutning om henleggelse 
Vi viser til klage av 1. august 2022 og Diskrimineringsnemndas forhåndsvarsel 
om mulig henleggelse av 29. november 2022, hvor dere har benyttet 
anledningen til å kommentere forhåndsvarselet. 
 
Saken gjelder påstand om diskriminering på grunn av livssyn i forbindelse med 
Norsk vegansamfunnets (NVS) klage på avslag på søknad om registrering av 
livssynssamfunn.  
 
Dokumentasjonen dere har fremlagt viser at klagen på avslaget er datert 10. 
oktober 2021. Dere viser til at det på tidspunktet for klagen til 
Diskrimineringsnemnda hadde gått nærmest elleve måneder siden klagen ble 
framsatt departementet. I forbindelse med tilbakemelding på forhåndsvarselet 
har dere fremlagt departementets endelige vedtak av 24. august 2022 i saken. 
Vedtaket viser at klagen ble mottatt av Barne- og familiedepartementet den 19. 
oktober 2021. Saksbehandlingstiden hos departementet har altså vært ti 
måneder og fem dager. Det fremgår av vedtaket at NVS ikke fikk medhold i sin 
klage, og nemnda legger til grunn at NVS sin søknad om registrering av 
livssynssamfunn er ferdigbehandlet. 
 
Nemndlederens kompetanse til å henlegge saker 
Det følger av diskrimineringsombudsloven § 10 tredje ledd, jf. fjerde ledd, at 
nemndlederen alene kan henlegge saker uten at de blir behandlet av hele 
nemnda:  
 

«Nemnda kan henlegge en sak dersom forholdet er av bagatellmessig art, 
forholdet det er klaget over åpenbart ikke er i strid med de bestemmelser 
som er nevnt i § 1 annet ledd, eller saken etter bevisets stilling ikke lar 
seg opplyse tilstrekkelig. Beslutning om henleggelse skal grunngis.» 

mailto:post@diskrimineringsnemnda.no
http://www.diskrimineringsnemnda.no/


Side 2 av 3 

 

 

Henleggelse er en skjønnsmessig adgang til å unnlate å ferdigbehandle saken 
dersom en kort realitetsbehandling viser at det ikke er grunnlag for å behandle 
saken videre (Prop. 80L (2016-2017) side 43).  
 
Begrunnelse for beslutningen 
Slik nemndlederen oppfatter saken, anfører dere at departementets lange 
saksbehandlingstid i forbindelse med behandling av klagen er et tegn på at 
medlemmene av NVS utsettes for diskriminering som følge av livssyn. Dere 
fremhever at det ikke er unormal langsaksbehandlingstid i seg selv som er 
begrunnelsen for NVS sin påstand om diskriminering, men departementets brudd 
på forvaltningslovens § 17, ved at departementet viser manglende vilje til å 
avklare hva som anses som vanskelig i saken. Dette utdypes ytterligere i deres 
tilbakemelding til Diskrimineringsnemnda, hvor dere blant annet fremhever at 
mangelen på kommunikasjon fra departementets side har ført til åpenbare feil i 
det endelige avslaget. 
 
Nemndlederen har besluttet å henlegge saken fordi forholdet dere klager på 
åpenbart ikke er i strid med diskrimineringsregelverket. Etter gjennomgang av 
fremlagt dokumentasjon, herunder departementets begrunnelse for sitt endelige 
avslag, mener nemndleder at det ikke er påvist noe som gir holdepunkter for at 
en påstått unormal lang saksbehandlingstid eller en påstått mangelfull 
opplysning av saken, har sammenheng med diskrimineringsgrunnlaget livssyn. 
Det foreligger da klart ikke grunn til å tro at NVS eller dets medlemmer utsettes 
for diskriminering på grunn av livssyn.  
 
Beslutning 
Med hjemmel i diskrimineringsombudsloven § 10 har nemndlederen besluttet at:  
 
Sak nr. 2022/1026 henlegges. 
 
Klagemuligheter 
Partene kan ikke klage på denne henleggelsesbeslutningen, jf. 
diskrimineringsombudsloven § 2 andre ledd. Det er heller ikke anledning til 
domstolsprøving av nemndas beslutning om henleggelse, jf. 
diskrimineringsombudsloven § 16. Beslutningen kan bringes inn for 
Sivilombudet. Uavhengig av nemnda sin beslutning, står klager fritt til å reise 
søksmål mot innklagede for domstolene med påstand om diskriminering 
dersom klager mener det er grunnlag for et slikt krav. 
 
Publisering av offentlig versjon av beslutningen 
Saken er nå ferdigbehandlet av Diskrimineringsnemnda. Diskrimineringsnemnda 
vil utarbeide en anonymisert versjon av beslutningen. Den offentlige versjonen 
av beslutningen vil bli publisert på nemndas nettside samt oversendt til 
www.lovdata.no og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) innen kort tid. 
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Med hilsen 
 
Elisabeth Deinboll 
nemndleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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