
Fra: Telstø Geir 
Sendt: 8. juni 2022 15:49 
Til: 'Steffen Tretvoll Althand' 
Emne: SV: 21/3817 Foreløpig svar i klagesak om avslag på søknad om 

registrering av livssynssamfunn - Norsk Vegansamfunn 
 
Vi viser til e-post nedenfor.  
  
Det vil dessverre fortsatt ta noe tid for departementet å ferdigbehandle klagesaken. Departementet 
tar sikte på å fatte vedtak i saken innen én måned fra dags dato. 
  
Vi beklager den lange saksbehandlingstiden. 
 
  

 

 

Barne- og 

familiedepartementet 

 Geir Telstø 

 

Seniorrådgiver 

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen 

 

Telefon: 22 24 80 28 

E-post: gte@bfd.dep.no 
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Fra: Steffen Tretvoll Althand <steffen.tretvoll@vegansamfunnet.no>  
Sendt: 7. juni 2022 19:11 
Til: Telstø Geir <Geir.Telsto@bfd.dep.no> 
Emne: Re: 21/3817 Foreløpig svar i klagesak om avslag på søknad om registrering av livssynssamfunn 
- Norsk Vegansamfunn 
 
Etterspør svar i klagesak om avslag på vår søknad om registrering som livssynssamfunn - Norsk 
Vegansamfunn 
 
Vi viser til klage over vedtak 20. september 2021 fra Statsforvalteren i Agder om avslag på søknad om 
registrering av Norsk vegansamfunn som livssynssamfunn etter trossamfunnsloven, og til deres 
foreløpige svar 15. november 2021, 19. januar 2022,  24. februar 2022 og 05. April 2022. 
I deres siste svar tok dere sikte på å fatte vedtak innen ytterligere to måneder. Også denne fristen 
har nå passert uten at vi har hørt noe fra dere.  
 
 

mailto:gte@bfd.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/id298/
https://www.facebook.com/barnedep/
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Mvh Norsk Vegansamfunn  
    
 
On Tue, Apr 5, 2022 at 10:46 AM Telstø Geir <Geir.Telsto@bfd.dep.no> wrote: 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med 
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne- og 
familiedepartementet.  

Denne e-posten er meint for den institusjon eller person den er retta til og kan vere underlagt 
lovbestemt teieplikt. Ver vennleg og slett e-posten og kontakt Barne- og familiedepartementet 
dersom e-posten er feilsendt. 

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please 
notify the Ministry of Children and Families, Norway, immediately. 

Med vennlig hilsen 

  

Barne- og familiedepartementet 

22 24 90 90 

www.regjeringen.no 
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