
Fra: Jon Vegard Venås <jonvegard.venas@vegansamfunnet.no> 
Sendt: 16. november 2022 21:52 
Til: matho@statsforvalteren.no; fmavllr@statsforvalteren.no; 

karen.fjermeros@statsforvalteren.no 
Kopi: Steffen Tretvoll Althand; Ailo Aasen; Maria Lindgren; Telstø Geir 
Emne: Re: Papirskjema registreringssøknad 
Vedlegg: Klage oversendes departementet.pdf 
 

Hei Maren, 
 
Refererer til telefonsamtale kl. 15:58 i dag, hvor du ønsket spørsmålene tilsendt 
skriftlig. Jeg setter Geir Telstø på cc for orientering i BFD. 
 

Vi ber Statsforvalteren i Agder (SFAG) om å omgjøre vedlagt vedtak og at 
Barne- og familiedepartementet (BFD) ser bort i fra vedlagt dokument før 
saken har blitt oppklart, da vi mener at vedtaket er fattet på feil grunnlag. 
 

I en telefonsamtale 23.02.22 informerte saksbehandler Oda Eikeland Myrnes til 
leder i Norsk vegansamfunn om at vi i årets søknadsrunde ikke hadde en frist 
for søknad om registrering av livssynssamfunn. Vi valgte å løfte denne 
problemstillingen fordi vi på daværende tidspunkt ikke hadde mottatt et svar 
fra BFD. Det var uklart for oss hvorvidt vi måtte sende inn ny søknad om 
registrering som livssynssamfunn uten at vedtak på første søknad var fattet. Vi 
avventet derfor innsending av ny søknad i påvente av denne avklaringen. 
 

Avslaget vi mottok i dag impliserer derimot at vi hadde en frist for innsending 
av søknad om registrering som livssynssamfunn, noe som for oss er helt 
uforståelig sett ut ifra informasjonen vi har mottatt per telefon samt vedlagt E-
post-utveksling. 
 

Vi vil argumentere for at SFAG hadde en veiledningsplikt i kommunikasjonen i 
Norsk vegansamfunn. Formålet med veiledningsplikten (Forvaltningslovens § 
11) er å gi parter og andre adgang til å ivareta sine interesser i bestemte saker 
på best mulig måte. 
 

Det kommer frem av samtalen (23.02.22) at vi hadde som intensjon å sende inn 
en ny søknad dersom daværende søknad ble avslått, og hadde tillit til at 
Statsforvalteren i telefonsamtalen ga oss riktig og forståelig informasjon om 
fristen for en eventuelt ny søknad, både i henhold til veiledningsplikten og i 
henhold til god forvaltningsskikk. 
 



I samme samtale (23.02.22) fikk vi også informasjon om at det ikke eksisterte 
en løsning via den digitale plattformen, men at det ville komme en mulig 
papirløsning etter hvert. 
 

24.08.22 mottok vi vedtak om avslag på søknaden. Kort tid etter kontaktet vi 
deg (31.08.22) og fikk gjennom informasjon om at vår kontaktperson nå er 
Karen. Oda var på dette tidspunktet ikke lenger saksbehandler i saken. 
 

01.09.22 får vi tilsendt papirskjema. 
 

Etter å gjentatte ganger ha forsøkt å kontakte Karen, forsøkte vi på nytt å ta 
kontakt deg. Til slutt fikk vi igjen kontakt med deg (04.10.22) og da fikk vi 
bekreftet at det ikke eksisterer en frist for å sende ny søknad om registrering. 
Kan du bekrefte dette? Videre fikk vi beskjed om at dersom nye 
saksopplysninger blir presentert, skal søknaden behandles på nytt av SFAG. 
 

I prosessen med å fylle inn tilsendte papirskjema prøvde vi gjentatte ganger å 
få kontakt (18.10.22 og 02.11.22). 
 

08.11.22 får vi en e-post uten at alle våre spørsmål besvares. 
 

16.11.22 (i dag) mottar vi avvisning av krav om statstilskudd 2022, grunnet 
manglende søknad om registrering som livssynssamfunn. 
 

Vi mener at det her har skjedd en saksbehandlingsfeil som påvirker hvorvidt 
vedtaket kan anses som gyldig. Vedlagt vedtak legger til grunn at søknad om 
registrering som livssynssamfunn ikke er sendt inn og behandlet. Fordi det ikke 
har eksistert en frist for innsending av søknad, anser vi grunnlaget for avslaget 
som urimelig. 
 

Det er helt avgjørende for oss at informasjon og veiledning fra Statsforvalteren 
er helt korrekt. Vi vil igjen påpeke at Statsforvalteren i tillegg har en plikt til 
dette for å gi Norsk vegansamfunn adgang til å ivareta sine interesser i saken på 
best mulig måte. 
 

Videre vil vi påpeke at både vedtaksorganet selv og overordnete organer kan 
omgjøre et vedtak på grunnlag av den alminnelige ulovfestede 
omgjøringsregelen (NOU 2019: 5). 
 

Dersom det foreligger en tvil om det som har blitt formidlet eller hvorvidt det 
har oppstått misforståelser, vil vi argumentere for at muntlige avtaler i Norge 
er like bindende som skriftlige, og at tvilen derfor naturligvis burde komme 
Norsk vegansamfunn til gode. Vi har en forventning om at Statsforvalteren i 



Agder gir oss riktig og forståelig informasjon og anser det som på sin plass at 
vedtaket omgjøres på grunnlag av manglende, uklar og potensielt feilaktig 
informasjon. 
 

Vi foreslår å sende inn søknaden i løpet av uken slik at SFAG kan behandle 
søknaden og gjøre om på vedlagt vedtak. 
 
Vi ser frem til en snarlig behandling av denne saken. 
 

Mvh 
Jon Vegard Venås, Steffen Tretvoll Althand og Ailo Aasen 
Norsk vegansamfunn 

 
On Tue, Nov 8, 2022 at 3:25 PM Riber, Laila Lauvrak <fmavllr@statsforvalteren.no> wrote: 

Hei 

  

Vi beklager at denne eposten ikke har blitt besvart tidligere, men pga. stor saksmengde har den 
måttet vente.  

  

Statsforvalteren har alminnelig veiledningsplikt etter forvaltningsloven, men bestemmer selv hvor 

langt vi vil gå i veiledningen. I denne saken kan vi kun gi slik veiledning som gis i punktene under og 
ikke gå konkret inn i deres aktiviteter, før det foreligger en søknad til behandling hos oss.  

  

 I feltet for hvilke livssynsaktiviteter skal du beskrive aktiviteter som er direkte knyttet til 

utøvelsen av troen eller livssynet tros- eller livssynssamfunnet ditt baserer seg på (møter, 
seremonier, ritualer osv.).  

  

 I feltet for annet arbeid eller andre aktiviteter skriver dere da annet arbeid eller aktiviteter 
som ikke er skrevet inn under forrige punkt.  

  

Med vennlig hilsen 

Laila Lauvrak Riber 

rådgiver 
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Fra: Steffen Tretvoll Althand <steffen.tretvoll@vegansamfunnet.no>  
Sendt: tirsdag 18. oktober 2022 15:27 
Til: Riber, Laila Lauvrak <fmavllr@statsforvalteren.no> 
Kopi: Jon Vegard Venås <jonvegard.venas@vegansamfunnet.no>; Ailo Aasen 
<ailo.aasen@vegansamfunnet.no> 
Emne: Re: Papirskjema registreringssøknad 

  

Hei 

  

Vi er straks ferdige med ny søknad, men vi har noen spørsmål:  

  

Vi er usikre på hvor enkelte av Norsk Vegansamfunns aktiviteter hører hjemme.  
Et av feltene vi må fylle ut er:  
"Driver tros- eller livssynssamfunnet annet arbeid eller andre aktiviteter? Beskriv her:" 
Hvilke aktiviteter er det som hører hjemme under dette feltet? 
Har dere mulighet til å gi oss noen eksempler? 

  

En av aktivitetene til Norsk Vegansamfunn er rekruttering, som en parallell til misjonering i 
trossamfunn. 

Vil dette "i det vesentlige" regnes som en livssynsaktivitet, eller som "andre aktiviteter"? 
(Svaret må gjerne være med forbehold om at NVS er et godkjent livssynssamfunn)  
Hva med andre aktiviteter som å stå på stands, holde foredrag og arrangering av sosiale 
treff? (Fremdeles med forbehold, dersom det er av betydning)  
 
Mvh Steffen  
Norsk Vegansamfunn   

  

On Thu, Sep 1, 2022 at 9:01 AM Riber, Laila Lauvrak <fmavllr@statsforvalteren.no> wrote: 

Viser til telefonsamtale med Oda Eikeland Myrnes, og oversender søknadsskjema iflg. avtale. 

  

Med vennlig hilsen 
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Laila Lauvrak Riber 

rådgiver 
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