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

  

 

Svar på henvendelse 

Viser til epost fra samfunnet 16.11.22 og samtale med Steffen Tretvoll Althand 17. november 2022.  
  
Statsforvalteren har opplyst om at det ikke eksisterer noen frist for å sende ny registreringssøknad i 
seg selv, dette er korrekt informasjon. Det er imidlertid et vilkår for at vi skal behandle 
tilskuddssøknaden at samfunnet er registrert. Det vil si at når man søker tilskudd for 2022 må man 
være registrert på det tidspunktet man søker; søknad om registering bør altså være levert inn før 
behandlingen av tilskuddet starter. Da vil vi først behandle registreringssøknaden for så å se på 
tilskuddssøknaden. At man ikke er registrert vil være en avvisningsgrunn for tilskudd.  Da dere ikke 
hadde levert noen ny registreringssøknad for oss til behandling, ble vedtaket fra BFD liggende til 
grunn for behandling av tilskuddssøknaden og situasjonen her er at dere ikke er registrert.  
  
Det står også i trossamfunnsforskriften § 3 annet ledd at: 

«Fremmes registreringssøknaden innen 1. mars, skal tros- eller livssynssamfunnet samtidig levere 
en digitalt lesbar liste med fødselsnummer for medlemmene per 1. januar i søknadsåret. Når 
søknaden fremmes etter 1. mars, skal tros- eller livssynssamfunnet levere listen innen 1. mars året 
etter. For å avklare hvor mange av samfunnets medlemmer som oppfyller vilkårene i 
trossamfunnsloven § 4 første ledd bokstav b og c, skal listen kontrolleres mot Folkeregisteret, Den 
norske kirkes medlemsregister og listene til øvrige tros- og livssynssamfunn. Samfunn som ikke 
ønsker å kreve tilskudd, kan velge å sende inn et antall fødselsnummer som de antar vil 
tilfredsstille antallskravet i trossamfunnsloven § 4 første ledd» 

  
Dette betyr at ettersom søknaden deres uansett ville blitt sendt inn etter 1. mars, ville denne blitt 
liggende i bero til 1.mars 2023, da Brønnøysund har gjort sin kontroll av medlemsliste. Nye samfunn 
som søker om registrering etter 1. mars, får brev om at vi utsetter saksbehandling til neste år. Ved 
behandlingen av statstilskuddssaken for 2022 ville da uansett registreringssøknaden, som er avslått 
av oss og opprettholdt av departementet, ligge til grunn for vurderingen.  
  
Dersom dere sender inn registreringssøknad nå, vil vi vurdere om denne skal behandles av 
Statsforvalteren som en ny søknad, eller av departementet som en omgjøringsbegjæring. Dersom 
den går til departementet, og saken skulle bli omgjort der, vil dette være en omgjøring av den første 
registreringssøknaden. Skulle dette skje, vil dere anses som registrert fra den første søknaden, og 
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vedtaket om statstilskudd for 2022 vil bli vurdert omgjort. Dersom søknaden fremstår som ny, er 
dette en søknad Statsforvalteren skal behandle, og det vil da være slik at denne blir liggende i bero 
hos oss til 1.mars 2023, til Brønnøysund har gjort kontroll av medlemslistene. Dere kan da søke om 
tilskudd for 2023, og det vil være utfallet av den nye registreringssøknaden som blir lagt til grunn for 
dette vedtaket.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eva Louise Jørlo (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Karen Ellegaard Fjermeros 
rådgiver 
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