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Søknad om registrering - oversendes Barne- og familiedepartementet 

Statsforvalteren mottok 20. november 2022 søknad om registrering av Norsk Vegansamfunn som 
livssynssamfunn. 
 
Registreringssøknaden for 2021 ble avslått av Statsforvalteren 20. september 2021, og opprettholdt 
av Barne- og familiedepartementet 24. august 2022. 

Bakgrunn for saken 

Når dere sender inn en ny søknad om registrering på eget initiativ, så skal det i utgangspunktet ikke 
undergis en ny, ordinær toinstansbehandling. Søknaden skal behandles som en anmodning om 
omgjøring av det endelige vedtaket. 
Siden det er Barne- og familiedepartementet som har fattet det endelige vedtaket om avslag på 
søknad om registrering, så er det også departementet som skal behandle anmodningen. 
 
Dersom det i søknaden gis opplysninger som tilsier at tros- eller livssynssamfunnet i vesentlig grad 
har endret karakter i søknaden sin, slik at det oppfyller definisjonen av tros- eller livssynssamfunn i 
trossamfunnsloven § 1 andre ledd, skal den undergis en ny ordinær toinstansbehandling. Denne 
vurderingen av om det er en ny søknadsbehandling foretas av departementet, da det er den 
instansen som har truffet det endelige vedtaket. 
 
På bakgrunn av dette oversendes registreringssøknaden fra 20. november 2022 barne- og 
familiedepartementet. 
 
Vedlagt følger sakens dokumenter 
 
 
Med hilsen 
 
Eva Louise Jørlo (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Karen Ellegaard Fjermeros 
rådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1 Tilleggsopplysninger - vedtekter 
2 Tilleggsopplysninger - montreal declaration on animal exploitation 
3 Tilleggsopplysninger - The Cambridge Declaration of Conciousness 
4 Tilleggsopplysninger – søknad om registrering 
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