
Fra: Steffen Tretvoll Althand <steffen.tretvoll@vegansamfunnet.no> 
Sendt: 31. juli 2022 20:21 
Til: Telstø Geir 
Emne: Re: 21/3817 Foreløpig svar i klagesak om avslag på søknad om registrering 

av livssynssamfunn - Norsk Vegansamfunn 
 
Nå er det straks august, og snart to måneder siden  sist departementet tok "sikte på å fatte vedtak i 
saken innen én måned fra dags dato"  
 
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, 05. April 2022,  8. juni 2022 
og 11 juli. 
Det er ganske oppsiktsvekkende at vi for sjette gang må etterspørre svar i klagesak om avslag på vår 
søknad om registrering som livssynssamfunn etter at departementet har gått over tiden de har 
oppgitt uten å varsle i forkant. 
 
Dere viser til sakens vanskelighetsgrad, og denne gangen forventer vi en redegjørelse for hvorfor 
nettopp vår søknad og klage er spesielt vanskelig.  
Vi vil minne om at siden vi søkte, er 700-800 tros- og livssynssamfunn godkjent og registrert.  
 
De stadige utsettelsene. mangelen på svar innen frister dere selv oppgir og deres kommunikasjon 
med regjeringsadvokaten (som det er nektet innsyn i) skaper et bilde av at det letes aktivt etter en 
årsak til å avslå, i stedet for en rettferdig  saksbehandling.  
 
Norsk Vegansamfunn  
 
On Mon, Jul 11, 2022 at 1:05 PM Steffen Tretvoll Althand <steffen.tretvoll@vegansamfunnet.no> 
wrote: 

Da har det desverre enda en gang gått over tiden dere oppga for å gi svar, og vi må på nytt 
etterspørre svar i klagesak om avslag på vår søknad om registrering som livssynssamfunn. 
 
 
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, 05. April 2022 og 8. juni 
2022. 
I deres siste svar på e-post 8. juni,  tok dere sikte på å fatte vedtak innen ytterligere en måned. Også 
denne fristen har nå passert uten at vi har hørt noe fra dere.  
 
Dere viser til sakens vanskelighetsgrad, og denne gangen forventer vi en redegjørelse for hvorfor 
nettopp vår søknad og klage er spesielt vanskelig.  
Vi vil minne om at siden vi søkte, er over 700 tros- og livssynssamfunn godkjent og registrert.  
 
Den stadige utsettelsen og deres kommunikasjon med regjeringsadvokaten (som det er nektet 
innsyn i) skaper et bilde av at det letes aktivt etter en årsak til å avslå, i steden for en 
rettferdig  saksbehandling.  
 
 
 
Mvh Norsk Vegansamfunn  

mailto:steffen.tretvoll@vegansamfunnet.no


 
tir. 5. apr. 2022, 10:46 skrev Telstø Geir <Geir.Telsto@bfd.dep.no>: 

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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