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Tilbaketrekking av varselet om å slette trossamfunnet fra registeret 

Vi viser til vårt varsel av 17.12.20 om å slette Tawfiiq Islamsk Senter som registrert trossamfunn. 
Grunnlaget for varselet var at registreringsvilkårene om hvem som utgjorde det lovlige valgte styret 
og hvilket vedtektsett som gjaldt ikke var avklart.  
 
Tilbaketrekking av varselet om sletting som registrert trossamfunn  
Fylkesmannen har ikke lenger grunnlag for å opprettholde varselet om å slette Tawfiiq Islamsk 
Senter som registrert trossamfunn som ble gitt i henhold til trossamfunnsloven § 21 første ledd og 
forvaltningsloven § 16. Vi legger med dette til grunn at de omtalte vilkårene er avklart og at Tawfiiq 
Islamsk Senter fortsatt er et registrert trossamfunn etter trossamfunnsloven § 14.     
 
Rettslig grunnlag  
Ifølge lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25 har Fylkesmannen 
tilsynsmyndighet overfor registrerte trossamfunn. Som et ledd i tilsynsoppgaven skal Fylkesmannen 
se til at vilkårene for registrering til enhver tid er oppfylt. Dette innebærer at et registrert 
trossamfunn skal ha en forstander, et styre og vedtekter, jf. trossamfunnsloven § 14.  
 
Trossamfunnsloven § 21 første ledd fastslår at dersom vilkårene for registrering ikke lenger er 
oppfylt, eller forsømmer et trossamfunn lovpålagte gjøremål, skal Fylkesmannen gi trossamfunnet 
skriftlig advarsel og frist til å rette på det som mangler. Er det ikke rettet innen en frist på minst 4 
uker, kan Fylkesmannen avgjøre at trossamfunnet skal strykes fra registeret. Fylkesmannen har 
imidlertid ikke myndighet til å involvere seg i interne konflikter.  
 
Saksopplysninger 
Etter varselet i desember 2019 oppsummeres saken i korte trekk slik: Oslo byfogdembete behandlet 
17.01.20 en begjæring fra Tawfiiq Islamsk Senter ved advokat Cathrine Møller Faaberg. 
Trossamfunnet begjærte midlertidig forføyning overfor ni navngitte saksøkte for å kunne bli i stand 
til å registrere det valgte styret i Enhetsregisteret for igjen å hindre sletting som registrert 
trossamfunn og tap av retten til offentlig tilskudd. I sin kjennelse konkluderte byfogdembete bl.a. 
med at de saksøkte ikke skulle kunne utgi seg for å representere trossamfunnet, og heller ikke sende 
samordnet registermelding til Enhetsregisteret.  
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Advokatene Åse Schei og Silje Elisabeth Stenvaag begjærte deretter muntlige forhandlinger på vegne 
av de saksøkte. Kjennelsen ble avsagt 03.06.20, der byfogdembete trakk samme slutning om de to 
nevnte punktene som i sin kjennelse om midlertidig forføyning. 
 
I vårt brev av 07.07.20 til partene la vi til grunn at vilkåret om representasjon var avklart. Videre 
etterspurte vi fortsatt en avklaring på spørsmålet om vedtektene. Vi ba trossamfunnet om mulig å 
iverksette nødvendige tiltak for å framskynde ikrafttredelsen av vedtektene for 2019.   
 
I brev av 11.08.20 opplyste advokat Faaberg at trossamfunnet hadde avholdt ekstraordinært 
årsmøte 08.08.20. Resultatet var at et stort flertall stemte for at 2019-vedtektene skulle tre i kraft 
umiddelbart. Hun redegjorde også for omstendighetene rundt innkallingen og avholdelsen av 
årsmøtet. I sin uttalelse av 17.08.20 redegjorde advokat Åse Schei for de innvendingene som hennes 
klienter hadde i forbindelse med både innkallingen og avholdelsen av dette møtet. Hun opplyste 
bl.a. dette: En formell protest mot innkallingen og agendaen til møtet ble sendt til styret og advokat 
Faaberg. Møtet ble likevel avholdt. Det omstridte styret hadde utstyrt personer med gule vester som 
bortviste hennes klienter fra lokalet, fordi deres stemme ikke var ønsket. Det var uklart hvordan 
protesten mot innkallingen og agendaen ble referert, men den ble ikke stemt over. Det var mange 
andre som også ble nektet adgang til å stemme.   
 
Videre mottok vi 17.09.20 oversettelse av vedtektene for 2019 fra Tawfiiq Islamsk Senter. 
 
Fylkesmannens begrunnelse for å trekke tilbake varselet  
Fylkesmannen varslet om at trossamfunnet ville bli slettet fra registeret, dersom vilkårene for 
registrering ikke ble rettet innen en viss tid, jf. trossamfunnsloven § 21. Fylkesmannen har 
myndighet til å slette et trossamfunn fra registeret, når de lovpålagte vilkårene ikke er oppfylt. Vi har 
ikke myndighet til å slette et trossamfunn fra registeret på grunn av indre stridigheter.  
 
Ut fra sakens omfang og kompleksitet har vi sett det som nødvendig å gi partene tilstrekkelig tid til å 
komme fram til en løsning. Så lenge partene har tatt aktive skritt for å løse konflikten som kan gi en 
endelig avklaring på registreringsvilkårene, har Fylkesmannen vurdert det slik at vi ikke har hatt 
grunnlag for å slette Tawfiiq Islamsk Senter fra registeret. Fylkesmannen har nå vurdert om de 
omtalte registreringsvilkårene er brakt i orden igjen. 
  

- Styrerepresentasjon 
Når det gjelder vilkåret om styrerepresentasjonen i Tawfiiq Islamsk Senter legger vi til grunn 
kjennelsen fra Oslo byfogdembete, jf. vårt brev av 10.07.20. Denne kjennelsen resulterte i 
registeringen i Enhetsregisteret av det nå sittende styret. 
 

- Vedtektene 
Det framgikk også av kjennelsen fra Oslo byfogdembete at det ikke forelå uenighet mellom partene 
om at nye vedtekter ble vedtatt, jf. følgende: «Det er uomstridt at det i 2019 ble vedtatt nye vedtekter, 
som foreløpig ikke er i kraft.» Vi har registrert opplysningen fra advokat Faaberg om at et 
overveldende flertall av medlemmene i trossamfunnet stemte for at disse vedtektene skulle tre i 
kraft i det ekstraordinære årsmøtet. Vi har også registrert at den parten som advokat Schei 
representerer mener det foreligger uregelmessigheter ved gjennomføringen av dette valget. Selv om 
det har oppstått uenighet mellom partene om ikrafttredelsen av 2019-vedtektene, så har vi kommet 
til at det ikke er grunnlag for å hevde at registreringsvilkåret om vedtekter ikke er avklart. Idet 
partene ikke er uenige om de nye vedtektene, har vi lagt til grunn at trossamfunnet har vedtekter, og 
at også dette vilkåret er oppfylt.  
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Saken fremstår fortsatt som alvorlig, men vi kan ikke se at manglene er av en slik karakter at det er 
grunnlag for å slette trossamfunnet. Vi anser med dette at minstekravet for å være et registrert 
trossamfunn som oppfylt. 
 
De interne stridighetene  
Selv om vi har trukket varselet, ser vi med stor bekymring på hvordan den interne konflikten i 
trossamfunnet har fått utvikle seg. Vår bekymring er basert på de ulike henvendelsene i saken, den 
omfattende media-omtalen og omstendighetene rundt gjennomføringen av det ekstraordinære 
årsmøtet 08.08.20, der politiet ble tilkalt for å opprettholde orden. Så lenge et trossamfunn er 
offentlig registrert, har vigselsmyndighet, og i tillegg kan kreve tilskudd, vil staten være opptatt av at 
det er i stand til å utføre de pliktene som følger med disse rettighetene på tilfredsstillende vis. Etter 
årsmøtet 08.08.20 synes imidlertid den konflikten som har pågått i lengre tid å ha forsterket seg. Vi 
registrerer at partene har forsøkt å finne utveier som kan bidra til å løse de store organisatoriske 
utfordringene. Konflikten synes likevel ganske fastlåst, noe som gjør at Fylkesmannen er i tvil om 
driften av Tawfiiq Islamsk Senter er betryggende.  
 
Ut fra opplysninger som har kommet fram, både i saken og i media, har vi merket oss at uenigheten 
bl.a. bunner i hvordan trossamfunnet skal drives og hvordan forholdet til stiftelsen Tawfiiq Kulturhus 
skal være. Som tidligere opplyst tar tilsynsmyndigheten ikke stilling til interne stridigheter og opptrer 
heller ikke som mekler. Vi vil derfor på nytt understreke at interne stridigheter er noe de involverte 
partene selv må ordne opp i. Fylkesmannen anser at det sittende styret har et særskilt ansvar for å 
få brakt orden igjen i trossamfunnet. Vi oppfordrer også på det sterkeste de involverte partene om å 
bidra til en konstruktiv konflikthåndtering og finne løsninger som kan bilegge striden.  
 
Relaterte forhold 
Praktisering av vedtektsbestemmelser 
Vi har gjennomgått den mottatte oversettelsen av 2019-vedtektene, og har registrert at det står 
dette i artikkel 5.3 om hovedstyrets oppgaver: «Å bevare organisasjonens medlemsliste og registrere nye 
medlemmer». Medlemsregistreringen er et forhold som Oslo byfogdembete har kommentert i sin 
kjennelse og som advokat Schei har tatt opp i sin uttalelse. Ifølge trossamfunnsloven § 14, jf. § 24 
tredje ledd, er godkjent forstander den som skal ivareta de lovpålagte oppgavene på vegne av 
trossamfunnet, herunder føring av medlemsregisteret. Vi har tidligere mottatt rutiner for inn- og 
utmelding fra trossamfunnet. Fylkesmannen forutsetter at disse rutinene følges og at det ikke er tvil 
om at det er forstander som har ansvar for registerføringen, jf. § 11 i gjeldende forskrift, og at 
medlemsmassen gjenspeiler innholdet i dette registeret. Vi ber om en redegjørelse fra Hakim Ismail 
til praktiseringen av den nevnte vedtektsbestemmelsen.  
 
I artikkel 12.5 om medlemsrettigheter fremgår dette: «Utstede offisiell vigselattest og andre bekreftelser 
til de offentlige instanser og ambassader». Fylkesmannen ber også forstander om å redegjøre for 
praktiseringen av denne artikkelen sett opp mot den oppgaven han har som vigsler i trossamfunnet.  
 
Ny lovgivning medfører ny registrering som trossamfunn 
Fylkesmannen vil minne om at den nye trossamfunnsloven som Stortinget vedtok i april i år, og som 
trer i kraft 01.01.21, innebærer at innen en overgangsperiode på to år vil alle tros- og 
livssynssynssamfunn som ønsker offentlig registrering måtte søke på nytt. Registreringsvilkårene vil 
være mer omfattende etter den nye loven enn etter dagens regelverk. Dette vil gjelde alle tro- og 
livssynssamfunn, også Tawfiiq Islamsk Senter.   
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Behandling av kravene om statstilskudd for 2019 og 2020 
Som følge av at vi har trukket varselet, har vi ikke lenger grunnlag for fortsatt å stille kravene om 
statstilskudd for 2019 og 2020 i bero. Vi vil derfor igangsette behandlingen av begge kravene i løpet 
av kort tid.  
 
Forholdet mellom stiftelsen og trossamfunnet 
Advokat Schei har i sin uttalelse også tatt opp forhold som omhandler stiftelsen Tawfiiq Kulturhus. 
Når det gjelder dette forholdet kan vi opplyse at vår myndighet er knyttet til kontrollen av at 
trossamfunnet har brukt statstilskuddet i samsvar med formålet. Dette skal regnskapene vise, jf. 
trossamfunnsloven § 19 fjerde ledd. Det er på dette grunnlaget vi har utbetalt tidligere statsstøtte til 
trossamfunnet. Det faller utenfor Fylkesmannens myndighet å kontrollere trossamfunnets bruk av 
midler det ellers måtte ha fra andre inntekter. Vi har for øvrig mottatt den endelige rapporten av 
28.04.20 fra Stiftelsestilsynet som konkluderte med at det hadde avsluttet tilsynet med denne 
rapporten, og at styrets forvaltning ikke var uforsvarlig.  
 
Uttalelsen fra advokat Schei er vedlagt brevet til advokat Faaberg.  
 
Frist for forstander å sende inn redegjørelsen til de omtalte vedtektsbestemmelsene er satt til 
01.11.20. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Rannveig Bjerkmo 
avdelingsdirektør 

  
 
Hege Skaanes Nyhus 
seksjonssjef 

Juridisk avdeling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Brev av 17.08.20 fra advokat Schei 
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