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Hei, 
 
Viser til telefonsamtale med Maren Thomassen den 17.11.22 og epost fra Statsforvalteren i Ager 
(SFAG) 18.11.2022 (deres referanse 2022/8978). Vi setter pris på at vi våre henvendelser denne uken 
ble besvart raskt. 
 
I eposten fra 16.11.22 forble flere momenter ubesvart. Dette er momenter som tilsier at vedtaket fra 
SFAG bør omgjøre vedtaket fra den 16.11.22 og at Barne- og familiedepartementet (BFD) bør se bort 
i fra dette vedtaket inntil saken har blitt oppklart, da vi mener at vedtaket er fattet på feil grunnlag. 
 
I eposten fra 16.11.22 skrev vi følgende: 
 

“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.” 

 
Kan dere bekrefte denne samtalen? Vi ønsker her å presisere at det gjennom denne samtalen for oss 
ble klart at vi ikke måtte sende inn ny søknad om registrering som livssynssamfunn uten at vedtak på 
første søknad var fattet for å kunne ha krav på tilskudd i 2022. I tillegg ble vi fortalt at det ikke forelå 
noen løsning for å sende inn ny søknad på det tidspunktet, men at det var mulig det kom en 
papirløsning etter hvert. Dette bekreftet igjen vår forståelse av situasjonen samt at det i praksis ville 
vært umulig for oss å levere inn innen den 1. mars 2022. Ingen ting fra vårt perspektiv skulle tilsi at vi 
hadde misforstått dette før forvirringen i informasjonsutveksling denne uken. I avslaget gis følgende 
begrunnelse for opprettelse av vedtaket: 
 

“Statsforvalteren har på dette tidspunkt ikke mottatt noen ny registreringssøknad og kan 
derfor ikke se at saken er tilført nye og vesentlige opplysninger.“ 

 
Vi har nå levert søknaden. Dette var noe vi selvfølgelig også kunne ha fått til før den 16.11.22 om vi 
hadde blitt bedt om dette. Om vi hadde blitt informert mer tydlig om at vi måtte levere søknaden før 
den 1. mars hadde vi også selvfølgelig valgt å sende inn en ny søknad før den fristen for å forbedre 
den forrige slik vi nå har gjort. Så med bakgrunn i dette vil vi igjen påpeke følgende fra forrige epost:  
 

“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. 
[Forvaltningslovens § 11] 

 
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 forventer vedtaket omgjøres i påvente av at denne saken oppklares og at søknaden vi nå har levert 
behandles før det endelige vedtaket på tilskudd for 2022 fattes. 
 
Vi ser igjen frem til snarlig behandling av denne henvendelsen. 
 
Mvh 
Jon Vegard Venås, Steffen Trettvoll Althand og Ailo Aasen 
 


