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Avvisning av krav om statstilskudd 2022 – klagesak Norsk Vegansamfunn – 
org. nr. 925797650 

Statsforvalteren avviste 03.10.22 Norsk Vegansamfunn sin søknad om statstilskudd for 2022. 
 
Samfunnet har i brev 20.10.22 klaget på vårt vedtak. Vi legger til grunn at klager har klagerett og at 
klagen er fremmet innen fristen, jf. fvl. § § 28 og 29.  
 
Norsk Vegansamfunn sendte inn kravskjema og medlemsliste 22.02.22. Samfunnets krav om 
tilskudd ble avvist 03.10.22 med følgende begrunnelse: 
 

«Statsforvalteren har avslått deres søknad om registrering som livssynssamfunn i vedtak av 
20.09.21. Vedtaket ble påklaget 10.10.21 og oversendt Barne- og familiedepartementet 
19.10.21. Departementet opprettholdt Statsforvalterens vedtak i brev 24.08.22 og Norsk 
Vegansamfunn er dermed ikke et registrert livssynssamfunn. 
 
Ettersom dere ikke er et registrert livssynssamfunn, kan dere ikke kreve tilskudd fra staten. Vi 
avviser derfor deres krav om statstilskudd.» 

 
Samfunnet skriver i sin klage til oss 20.10.22: 
  

«Vi klager på avvisningen av kravet da Norsk vegansamfunn i flere omganger vært i kontakt 
med Statsforvalteren i Agder på telefon der vi ble fortalt at vi kunne levere ny søknad for 
2022 etter å ha mottatt eventuelt avslag fra departementet, og at det ikke skulle foreligge 
noen frist for dette. Første samtale var 23.02.22. Dette ble senere bekreftet i samtaler 
31.08.22 og sist 04.10.22.  
 
Grunnet meget lang saksbehandling, først og fremst fra Barne- og Familiedepartementet, har 
vi ikke fått levert ny søknad for 2022 enda. Barne- og Familiedepartementet har minst fem 
ganger måtte beklage den lange saksbehandlingstiden i e-post til Norsk vegansamfunn, etter 
purringer og skriver også i sitt vedtak av 24. august 2022: «Vi beklager lang 
saksbehandlingstid.» 
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Vi ber derfor om at vedtaket om å avvise Norsk vegansamfunn sitt krav for støtte i 2022 
omgjøres i påvente av behandling av søknaden.» 

 
Statsforvalteren har på dette tidspunkt ikke mottatt noen ny registreringssøknad og kan derfor ikke 
se at saken er tilført nye og vesentlige opplysninger.  
 
Vi opprettholder vedtaket. 
  
Saken oversendes Barne- og familiedepartementet for endelig avgjørelse, jf. fvl. § 33 fjerde ledd.  
 
 
Med hilsen 
 
Eva Louise Jørlo (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Maren Thomassen 
rådgiver 
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