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Avvente videre behandling til muntlige forhandling er gjennomført 

Vi viser til vårt varsel av 17.12.19 om å slette Tawfiiq Islamsk Senter som registrert trossamfunnet. 
Grunnlaget for varselet var at vi ikke kunne se å ha fått avklart vilkårene for registrering om hvem 
som er det lovlige valgte styret og hvilke vedtekter som gjelder pga. interne stridigheter. Dette var 
grunnen til at vi besluttet å stanse behandlingen av kravet om statstilskudd for 2019. 
 
Vi viser også til uttalelsene og korrespondansen fra partene etter vårt varsel av 17.02.19 om å slette 
Tawfiiq Islamsk Senter som et registrert trossamfunn.  
 
Vi har registrert at advokat Cathrine Møller Faaberg har overtatt oppdraget etter advokat Arild 
Humlen som representant for Tawfiiq Islamsk Senter. Videre har vi registrert at advokat Silje 
Elisabeth Stenvaag og advokat Åse Schei opptrer på vegne av medlemsrepresentantene.  
 
Begge partene har i sine uttalelser gitt uttrykk for at de ikke ønsker at trossamfunnet skal slettes fra 
registeret. De har også tatt aktive skritt for å få avklart de omstridte vilkårene for registrering. 
Tawfiiq Islamsk Senter v/advokat Faaberg fremmet en begjæring om midlertidig forføyning for Oslo 
byfogdembete. Ifølge kjennelsen, som ble avsagt 17.01.20, framsatte trossamfunnet dette kravet for 
å bli i stand til å registrere det valgte styret i Enhetsregisteret. Det var nødvendig for å hindre sletting 
som registrert trossamfunn og dermed miste retten til å motta offentlig tilskudd. Byfogdembete 
besluttet følgelig at saksøkte måtte tåle at det styret som ble valgt på årsmøtet 17.11.19 ble 
registrert i Enhetsregisteret. I sin vurdering viste retten også særlig til vårt varsel av 17.12.19 om å 
slette trossamfunnet fra registeret og dermed miste vigselsmyndigheten og risikere tap av offentlig 
støtte. Retten uttalte at avgjørelsen var truffet, uten at partene har vært innkalt til muntlige 
forhandlinger og at saksøkte fikk anledning til å uttale seg.  
 
Ifølge opplysninger fra advokat Humlen har Enhetsregisteret registrert det omtalte styret.  
Videre begjærte de saksøkte v/advokat Åse Schei muntlige forhandlinger 09.03.20 for Oslo 
byfogdembete. Advokat Schei har oppgitt som årsak at de interne stridighetene ikke vil bli avklart 
ved en midlertidig forføyning.  
Fylkesmannen har sett hen til kjennelsen om midlertidig forføyning. Vi har kommet til at vi på 
nåværende tidspunkt ikke tar stilling til hvorvidt Tawfiiq Islamsk Senter skal slettes fra vårt register.  
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Fylkesmannen legger til grunn at muntlige forhandlinger, der begge parter får lagt fram sin sak, vil 
være avgjørende for å få en langsiktig løsning på de to omtvistede registeringsvilkårene om 
representasjon og gjeldende vedtekter som igjen kan skape ordnede forhold innad i trossamfunnet. 
Vi avventer den videre behandling om å slette trossamfunnet fra registeret og å utbetale 
statstilskudd til resultatet av de muntlige forhandlingene foreligger.  
 
Når det gjelder opplysningen fra representantene for Tawfiiq Islamsk Senter om at endringer i 
vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 02.10.16 bemerker vi at vi ikke kan se at disse endringene 
framgår av trossamfunnets årsmelding for 2016, jf. trossamfunnsloven § 16, jf. § 14. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hege Skaanes Nyhus 
seksjonssjef 
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