
       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  10.07.2020  2019/15393 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Åshild Moi, 22003576 
  
 
 
  

ADVOKAT SCHEI AS 
Postboks 59 
3476 SÆTRE 
 
 

  

 

Tawfiiq Islamsk Senter – etterspør fortsatt en avklaring på spørsmålet om 
vedtektene 

Vi viser til kjennelse datert 03.06.20 etter muntlige forhandlinger i Oslo byfogdembete. 
 
Videre viser vi til e-post av 18.06.20 fra advokat Cathrine Møller Faaberg vedlagt bemerkninger til 
kjennelsen. Advokat Faaberg opplyste i e-post av 24.06.20 at kjennelsen ikke vil bli anket. Hun 
opplyste også at motparten ikke så grunn til å anke.  
 
På vår forespørsel om å bekrefte dette opplyste advokat Schei på vegne av de saksøkte 02.07.20 at 
det ikke var vurdert hensiktsmessig å anke, men i stedet reise ordinært søksmål for tingretten. Vi 
mottok også hennes kommentarer til tvisten 03.07.20. 
 
Advokat Faaberg har bedt Fylkesmannen om å utbetale statstilskuddet pga. vanskelig økonomisk 
situasjon. Hun viser til vedlagte erklæring fra styreleder om at det er 2016-vedtektene som gjelder 
inntil 2019-vedtektene trer i kraft. Styreleder har også bekreftet at han vil innkalle medlemmene til et 
ekstraordinært årsmøte for å framskynde ikrafttredelsen av 2019-vedtektene, hvis Fylkesmannen 
stiller som krav at de skal ha trådt i kraft for ikke å slette trossamfunnet fra sitt register og/eller vilkår 
for å utbetale tilskuddet for 2019.  
 
Advokat Schei har bedt Fylkesmannen om å utvise tålmodighet til partene kan bli enige om vedtekter 
og styre etter de muntlige forhandlingene.  
 
Som kjent har vi varslet å slette trossamfunnet fra vårt register. Begrunnelsen var at vi ikke hadde 
fått avklart registreringsvilkårene om lovlig valgt styre og gjeldende vedtekter.   
 

Fylkesmannens bemerkninger 
Fylkesmannen legger med dette til grunn rettens vurdering av valg av styre og styrets leder i 2018. Vi 
registrerer at partene fortsatt strides om hvorvidt det er vedtektene fra 1997 eller 2016 som gjelder 
og at retten ikke har tatt stilling til dette spørsmålet. Vi har imidlertid også registrert at det ikke 
foreligger strid om de nye vedtektene som ble vedtatt i 2019, men at de ikke vil tre i kraft før ved 
neste ordinære styrevalg. Enn så lenge vil vi derfor ikke kunne anse dette registreringsvilkåret som 
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avklart. Vi ber derfor Tawfiiq Islamsk Senter om mulig å iverksette nødvendige tiltak for å 
framskynde ikrafttredelsen av vedtektene for 2019. 
 
Videre vil behandlingen av tilskuddssakene fortsatt bero på vurderingen av om Tawfiiq Islamsk 
Senter er et registrert trossamfunn etter trossamfunnsloven eller om det evt. vil kunne motta 
tilskudd som et uregistrert trossamfunn, jf. informasjon i vårt varsel. Vi har merket oss at partene 
har tatt skritt i retning av å finne en løsning på de interne stridighetene som han avklare 
registreringsvilkårene. Vi har derfor ikke ønsket å ta en avgjørelse i registreringssaken på et tidligere 
tidspunkt.   
 
Vi har for øvrig registrert opplysningen om at Stiftelsestilsynet har avsluttet sitt tilsyn av stiftelsen 
Tawfiiq Kulturhus.   
 
Kopi av korrespondansen følger vedlagt.  
 
 
Med hilsen 
 
Rannveig Bjerkmo 
avdelingsdirektør 

  
 
Åshild Moi 
seniorrådgiver 
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