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DOM  

 

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om eksklusjon fra foreningen Annai Poopitai Tamilsk 

Kultursenter. 

 

Sakens bakgrunn  

 

Saksøkte, foreningen Annai Poopitai Tamilsk Kultursenter (heretter omtalt som APTK), 

ble etablert i 1992. I henholdt til vedtekter gjeldende fra 2016 har foreningen som 

hovedformål å «gi barn og ungdom muligheten til å styrke sin egen identitet ved å formidle 

tamilsk språk, historie, kulturopplevelser og kulturarv».  En sentral del av aktivitetene er å 

drive skoler hvor barn med tamilsk kulturbakgrunn kan få opplæring i tamilsk språk og 

kultur, ved siden av den alminnelige norske skolegangen.  

 

Saksøkerne Thusyanthan Balasingam og Nirujah Sivarajah Thusyanthan (heretter omtalt 

som henholdsvis Balasingam og Thusyanthan) meldte sensommeren 2016 inn sitt barn og 

derved seg selv i APTK og foreningens lokallag på Lørenskog, slik at barnet kunne følge 

undervisningen på APTKs lørdagsskole i Lørenskog. Saksøkerne Sivasini Basharan og 

Basharan Paransoti (heretter omtalt som henholdsvis Basharan og Paransoti) meldte også 

inn sitt barn på samme måte. Begge familienes barn startet i 1. klasse på kulturskolen i 

Lørenskog høsten 2018.   

 

Tvisten gjelder gyldigheten av APTKs vedtak om eksklusjon av de to familiene fra 

foreningen. Eksklusjonsvedtaket vedrørende Balasingam og Thusyanthan ble fattet 15. 

oktober 2019 og vedrørende Basharan og Paransoti 15. august 2020. Begge vedtakene var 

begrunnet i manglende betaling av en avgift – såkalt «foreldrebidrag» - og som følge av 

det APTK anså som motarbeiding av vedtektene.  

 

Tvisten i saken knytter seg overordnet sett til saksøkernes uenighet i at det er rettmessig å 

kreve foreldrebidrag som går til dekning av utgifter til lokaler på Rommen, som formelt 

sett er eid av foreningen Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter (TRVS), når barna på 

Lørenskog får sin undervisning i lånte lokaler på Åsen skole i Lørenskog. Det er på det 

rene at saksøkerne ikke betalte foreldrebidraget. For saksøkerne Thusyanthan og 

Balasingam er det også på det rene at de arbeidet aktivt innad i organisasjonen for å fjerne 

foreldrebidragsordningen eller for å endre modellen for hvilke lokallag som skulle betale 

foreldrebidrag.  

 

I løpet av 2018-2019 var det utstrakt kontakt særlig mellom Thusyanthan og styret i APTK 

og APTK Lørenskog vedrørende foreldrebidragsordningen, og vedrørende foreningens 

krav mot henne og mannen om betaling av bidraget. Dialogen og uenigheten fortsatte 

senhøsten 2018, etter at Thusyanthan ble FAU-leder ved APTKs skole i Lørenskog. 

Dialogen og uenigheten fortsatte også etter at landsmøtet i 2019 behandlet forslag fra 
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APTK Lørenskog om endring av foreldrebidragsordningen. Samtlige lokallag med unntak 

av APTK Lørenskog stemte mot forslag om endringer. 

 

Den 15. oktober 2019 sendte styreleder i APTK vedtak om eksklusjon til familien 

Balasingam / Thuysanthan. Det fremgikk av vedtaket at eksklusjonsbeslutningen var 

begrunnet i nektelse av å betale påkrevde avgifter til organisasjonen samt motarbeiding av 

landsmøtets vedtak, vedtekter og regler i organisasjonen. Det ble vist til bestemmelsene i 

§§ 4 og 20 i vedtektene. Videre fremgikk følgende:  

 

«Dere har skriftlig meldt ifra om at dere ikke vil betale avgiften. Nå har 

organisasjonen brukt mer enn ett år på møter og andre virksomhet rundt denne saken. 

Vi ser at dere stadig lager støy i organisasjonen og hindrer vanlig drift. Dette går ut 

over aktiviteter organisasjonen tilbyr barn og ungdom.  

 

Vedtak om ekskludering er gjort av sentralstyre etter enighet i lokalstyre. Vedtaket 

kan overprøves på landsmøte. Det er 3 ukers (fra i dag) klagefrist på saken. Vedtaket 

er gyldig fram til et annet vedtak fattes i organisasjon (§20).  

 

Av hensyn til barna:  

 

I organisasjonen er det hensyn til barnets beste som veier tyngst, derfor hadde vi ett 

møte med dere og sa fra at dere må forholde til de regler som er gjeldende i 

organisasjonen. Dere har allikevel valgt å komme med andre krav enn å betale 

skyldige beløp. Ettersom dere har valgt denne løsningen selv, er det deres plikt og 

informere barnet om de ikke kan være med på aktiviteter hos oss. Dere har ansvar for 

å holde barna fra aktiviteter i annai poopathi tamilsk kultursenter inntil skyldige 

beløp betales.  

 

Om Saken: 

 

Saken om foreldrebidrag / Tamil utviklingsfond ble tatt opp på lokallagets møter fra 

2018-2019. Senere har lokallaget tatt dette opp på landsmøtet i 2019. Dere ble gjort 

kjent med utfallet. Sentralstyre sitt oppgave er å påse at lokallagene følger vedtekter 

og vedtak fra landsmøte.  

 

I henhold til vedtekten og vedtaket av landsmøtet skal medlemmer betale 

foreldrebidrag / tamil utviklingsfond. Foreldrebidrag har vært praktisert i lokallaget 

fra oppstart av lokallaget. Fra 2012 ble krav om foreldrebidrag vedtektsført i 

lokallagets vedtekter. Det er vedtekter og regler vedtatt av organisasjonen som er 

gjeldende i organisasjonen. Organisasjon er en frivillig organisasjon som verken 

ligger under kommune eller annen enhet. Det er frivillig å være med, men de som 

velger å være med må forholde seg til de regler som gjelder i organisasjonen».  
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Thusyanthan svarte per e-post samme kveld der hun krevde tilbakekall av 

eksklusjonsvedtaket innen 17. oktober 2019, og varslet at hun ville henvende seg til en 

rekke kommunale og statlige aktører samt til media dersom dette ikke ble gjort.  

 

Lørdag 19. oktober 2019 demonstrerte en flere foreldre utenfor Åsen skole i Lørenskog der 

APTK Lørenskog hadde lørdagsundervisning. Det er på det rene at demonstrasjonen var en 

reaksjon på vedtaket om å ekskludere familien Thusyanthan / Balasingam. Politiet ble 

tilkalt. Det fremgår av oppslag i Romerikes Blad at det «oppsto tumulter» mellom flere 

personer som befant seg der. Retten går ikke nærmere inn på denne hendelsen.  

 

Den 25. oktober 2019 skrev styreleder i APTK til Thusyanthan og Balasingam og ba dem 

betale eller lage en avtale med dem om betaling av utestående foreldrebidrag innen 

semesteret. Det fremgikk videre av e-posten at «Sentralstyret vil arbeide for å inkludere 

andre avdelinger til å være med på å dele kostnadene» men at en slik endring ville «kreve 

godkjenning i landsmøte». Det fremgikk også at  

 

«nye metoder eller andre alternativer kan bli bearbeidet som forslag for 

kostnadsdeling. Lokalstyre kan også framme forslag til landsmøte. Det er landsmøte 

som kan ta endelige endringer og godkjenninger. Sentral styre kan love at vi vil 

utarbeide konkrete forslag til landsmøte slik at andre lokallagene kan også være med 

på å betale inn og dele kostnader».  

 

Den 15. november 2019 henvendte advokat Anne Sofie Nordby seg til APTK Lørenskog 

og APTK på vegne av Balasingam og Thusyanthan. Det ble anført at eksklusjonsvedtaket 

var ugyldig, og det ble fremmet krav om omgående omgjøring. Det ble satt frist til 1. 

desember for å ta «stilling til egen saksbehandling og omgjøringsvedtak», og samtidig gitt 

søksmålsvarsel etter tvisteloven § 5-2.   

 

Det er på det rene at flere andre familier i APTK Lørenskog etterhvert ble ekskludert som 

følge av manglende betaling av foreldrebidrag. Saksøkerne Basharan og Paransoti ble 

ekskludert ved vedtak den 15. august 2020, som i hovedsak var likelydende som vedtaket 

til Balasingam og Thusyanthan. Det er på det rene at dette vedtaket ikke ble begjært 

omgjort eller påklaget. 

 

Innkreving av ubetalt foreldrebidrag ble etterhvert overtatt av Visma.  

 

Den 14. august 2020 sendte advokat Nordby på nytt anmodning om omgjøring av 

eksklusjonsvedtakene, ikke bare vedrørende familien Balasingam og Thusyanthan, men 

også vedrørende familien Sivarajah og Shanmugan som for øvrig ikke er parter i saken her. 

Det ble også ved denne anledning sendt søksmålsvarsel jf. tvisteloven § 5-2.  Frist for å ta 

stilling til og omgjøre eksklusjonsvedtakene ble på nytt satt til 20. august 2020.  
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Nytt landsmøte i APTK ble avholdt i oktober 2020. Det er på det rene at landsmøtet ikke 

behandlet noen klage over eksklusjonsvedtakene.  

 

Landsmøtet hadde imidlertid til behandling en sak omtalt som «Lørenskogsaken». 

Opprettholdelse av foreldrebidrag på kr 5000 for de fem lokallagene omtalt som «Omega» 

ble vedtatt med 19 av 20 stemmer, hvor Lørenskog lokallag avsto fra å gi stemme.  

 

Den 24. november 2020 innga advokat Nordby stevning til Oslo tingrett på vegne av 

Thusyanthan og Balasingam. APTK ved sin prosessfullmektig innga tilsvar den 19. januar 

2021. Rettsmekling ble gjennomført 21. januar 2021, uten at partene kom til enighet.  

 

Den 22. mars 2021 trådte åtte nye parter inn på saksøkersiden, herunder Basharan og 

Paranshoti.  

 

Planmøte ble avholdt 28. mai 2021.  

 

Ved prosesskriv 2. juli 2021 trådte seks av saksøkerne ut av saken. Etter krav fra APTK 

avsa retten dom den 18. august 2021 der APTK ble frifunnet i relasjon til disse seks 

saksøkernes krav jf. tvisteloven § 9-7. Den gjenstående saksøkerne var etter dette 

Thusyanthan, Balasingam, Basharan og Paransoothy.  

 

Hovedforhandling ble avholdt 23.-25. august 2021 og det ble ført slike bevis som angitt i 

rettsboken.  

 

Saksøkerens påstandsgrunnlag 

 

APTK hadde ikke hjemmel til å ekskludere saksøkerne som følge av manglende betaling 

av foreldrebidrag så lenge denne betalingen ikke ble kanalisert til lokallaget, jf. lokale 

vedtekter § 4 (11) og § 5, hvor det fremgår at foreldrebidrag kreves inn for deltakelse i 

lokallagets aktivitetstilbud.  

 

Medlemmer kan ikke ekskluderes for manglende betaling av en avgift som går til en annen 

organisasjon, TRVS. Formuleringen «egne lokaler» i § 4 (11) må forstås som lokaler der 

man holder til og har adresse. Lørenskog APTK holder ikke til i TRVS sine lokaler på 

Rommen, men låner lokaler i Åsen skole av Lørenskog kommune. 

 

Foreldrenes signatur på skolereglene ved innskriving av barna i skolen kan heller ikke 

danne grunnlag for betalingsforpliktelsen, så lenge pengene gikk til en annen organisasjon.  

 

Det strider mot likebehandlingsprinsippet i foreningsretten at det kun er medlemmer av 5 

av 15 lokallag som pålegges denne avgiften for å oppnå medlemskap. Alle lokallagene 
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nyter godt av arbeidet som gjøres i lokalene på Rommen, herunder utarbeiding av 

lærebøker, gjennomføring av seminarer og andre aktiviteter. Kostnadene til lokalene på 

Rommen må fordeles likt mellom alle lokallagene. Det foreligger ikke saklig grunn for 

forskjellsbehandling av lokallagene rundt Oslo sammenliknet med de øvrige i den 

forbindelse.  

 

Det utgjorde maktmisbruk at saksøkeren Thusyanthan ble truet om betaling av 

foreldrebidrag da hun adresserte spørsmålet om foreldrebidrag som nyvalgt FAU-leder ved 

skolen.   

 

Det utgjorde videre maktmisbruk at det ble sendt bekymringsmelding til 

barneverntjenesten i Lørenskog kommune vedrørende familien Thusyanthan / Balasingam 

og andre familier som ikke hadde betalt foreldrebidraget.  

 

Vedrørende familien Thusyanthan og Balasingam er det også gjort gjeldende at 

grunnleggende saksbehandlingsregler ikke er fulgt i eksklusjonsprosessen. Det ble i 

eksklusjonsvedtaket opplyst at vedtaket kunne overprøves på landsmøtet og at saksøkerne 

hadde en tre ukers klagefrist. Klage ble sendt innen fristen, men ble ikke adekvat behandlet 

slik foreningsretten krever. Det ble ikke foretatt noen reell to-instansbehandling, herunder 

fordi det reelt sett var samme person som behandlet vedtak og klage. Klagen på vedtaket 

fra APTK ble aldri sendt til behandling på landsmøtet. Det var også en saksbehandlingsfeil 

at eksklusjonsvedtaket ble fattet før saksøkernes klage over praktiseringen av 

foreldrebidraget hadde blitt behandlet. Videre var det en saksbehandlingsfeil at APTK 

Lørenskogs vedtak om eksklusjon aldri ble sendt til saksøkerne.  

 

Saksøkerens påstand 

 

1. Eksklusjon av medlemskap for familien Nirujah Sivarajah Thusyanthan og 

Thusyanthan Balasingam er ugyldig. 

 

2. Eksklusjon av medlemskap for familien Sivasini Basharan og Basharan Paransoti er 

ugyldig. 

 

3. Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter dekker alle sakens omkostninger. 

 

Saksøktes påstandsgrunnlag 

 

Saksøkerne ble ekskludert som følge av manglende betaling av foreldrebidrag, herunder 

fordi de aktivt motsatte seg betaling av foreldrebidrag. Betaling av foreldrebidrag er 

demokratisk vedtatt i organisasjonen i flere omganger, senest på landsmøtet i 2020.  

 

Foreldrebidraget er en avgift på kr 200 per semester, maksimalt kr 5000 per familie. 

Midlene går til drift av TRVS, som er en stiftelse som eier og drifter lokalene med adresse 
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Nedre Rommen 3. APTK opprettet TRVS i 1997 med oppgave å eie og drifte lokalene, 

mens foreningsaktivitetene har skjedd i regi av APTK. Foreldrebidrag er nødvendig for 

drift av lokalene og TRVS, og lokalene er sentrale for APTKs virksomhet.  

 

Det enkelte lokallag avgjør hvor mye man ønsker å benytte lokalene på Rommen. APTK 

Lørenskog har tilgang til lokalene med egen nøkkel, og benytter dem til møter og annen 

virksomhet selv om dette lokallaget også har tilgang til andre lokaler i sitt nærmiljø. Årlige 

prøver og arrangementer gjennomføres i samarbeid med TRVS.  

 

Det å motsette seg betaling av organisasjonens lovlig og demokratisk fastsatte kontingenter 

og avgifter er grunnlag for eksklusjon. Eksklusjonsvedtaket har vært nødvendig for å 

opprettholde orden i organisasjonen slik at de mange frivillige i valgte posisjoner kan 

fokusere på det som er deres oppgave: å tilby et variert og omfattende tilbud til de som 

ønsker å tilhøre organisasjonen.  

 

Eksklusjonsvedtakene er fattet i tråd med vedtektenes §§ 4 (8), 4 (4) og 20. Foreldrebidrag 

er definert som en avgift i § 5. Plikten til å overholde vedtektene fremgår av § 4 (6). 

Uavhengig av dette fulgte betalingsforpliktelsen på avtalerettslig grunnlag av saksøkernes 

innmelding i foreningen.  

 

Anførselen om at eksklusjonsvedtakene er ugyldig fordi foreldrebidrag overføres fra 

APTK til TRVS kan ikke nå frem. Det fremgår klart av § 4 (11) at foreldrebidrag går til 

TRVS. Det er opp til APTK Lørenskog å beslutte bruken av midlene, innen rammen av 

vedtektene. Bestemmelsen i § 4 (11) angir et vilkår for å delta i lokale aktiviteter, ikke krav 

om at midlene brukes til lokale aktiviteter.  

 

Det at innkreving av foreldrebidrag i perioder ikke har blitt praktisert innebærer ikke at 

hjemmel for innkreving faller bort.  

 

Saksøkernes anførsel om brudd på likebehandlingsprinsippet er normativ, og angir deres 

syn på hvordan vedtektene bør være. Ved å unnlate å betale vedtektsfestede avgifter har de 

valgt å stille seg på sidelinjen snarere enn å delta i organisasjonsdemokratiet for å kunne 

påvirke vedtektene i den retning de ønsker.   

 

I tråd med § 20 ble vedtak om eksklusjon fattet av APTKs styre, etter konkret anmodning 

fra styret i APTK Lørenskog.  

 

Organisasjonen oppfattet ikke at senere innsendte klager innebar krav om behandling av 

eksklusjonsvedtaket på landsmøtet, men snarere at det var krav om omgjøring av styrets 

eget vedtak. Uten krav om behandling på landsmøte mente styret det ville være 

problematisk i lys av saksøkernes personvern å behandle eksklusjonsvedtaket der.  
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Saksbehandlingen var forsvarlig, herunder var det løpende forsøk på dialog og minnelig 

løsning fra organisasjonens side.  

 

Det er ikke holdepunkter for saksøkerens anførsel om at det skal ha blitt inngitt 

bekymringsmeldinger til barnevernet i Lørenskog kommune som følge av manglende 

betaling av foreldrebidrag.  

 

Saksøktes påstand 

 

1. Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) frifinnes.  

 

2. Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) tilkjennes sakskostnader.  

 

Rettens vurdering 

 

1. Innledning  

 

Saken gjelder spørsmål om hvorvidt vedtak om eksklusjon av saksøkerne er ugyldig. 

Partene er enige om at retten som utgangspunkt har kompetanse til å prøve spørsmålet, 

herunder hvorvidt eksklusjonsvedtaket var i tråd med vedtektene.   

 

Ved prøvingen har retten tatt utgangspunkt i at foreninger har selvråderett og autonomi 

innenfor rammene av vedtektene. Retten har adgang til å prøve om et eksklusjonsvedtak er 

i tråd med vedtektene, herunder foreta en tolkning av de relevante vedtektsbestemmelsene. 

Domstolene skal imidlertid utvise tilbakeholdenhet med å foreta overprøving av rent 

skjønnsmessige vurderinger under subsumsjonen, altså om det forhold som danner 

grunnlag for eksklusjon er omfattet av vedtektsbestemmelsene. Retten viser til LB-2001-

1747 der det ikke ble foretatt en vurdering av om inndragning av medlemskap var i tråd 

med vedtektene, da dette forutsatte en utpreget skjønnsmessig vurdering.  

 

Saken er videre undergitt såkalt fri rådighet. Dette innebærer at retten er bundet til de 

påstandsgrunnlag partene har gjort gjeldende. Også dette er et uttrykk for organisasjoners 

autonomi og selvråderett. Retten tar derfor ikke stilling til eventuelle feil eller mangler ut 

over det som er påberopt fra saksøkernes side.  

 

I lys av saksøkernes anførsler i saken bemerker retten at den ikke har kompetanse til å 

vurdere om ordningen med foreldrebidrag er rimelig, rettferdig eller fornuftig. Hvorvidt 

foreningen skal eller bør innkreve en slik avgift må avgjøres av foreningens egne, 

kompetente organer.   

 

Retten bemerker også at den skal legge til grunn det faktum som fremstår mest sannsynlig. 

I tråd med det alminnelige utgangspunktet i sivilprosessen har saksøkerne bevisbyrden.  
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2. Om avgiften «foreldrebidrag» i APTK 

 

Sakens kjerne knytter seg til saksøkernes bestridelse av rettmessigheten av å kreve inn det 

såkalte foreldrebidraget. Retten har derfor funnet det hensiktsmessig å gi noen innledende 

merknader om denne avgiften.  

 

Under hovedforhandling og i dokumentene som danner forhistorien til konflikten har 

foreldrebidraget vært omtalt under ulike betegnelser, herunder også som 

«utviklingsmidler» og «byggstøtte». Retten bemerker at det trass i dette ikke er 

holdepunkter for at saksøkerne ikke visste hvilken avgift det var tale om. Dette følger 

implisitt av deres stevning, men også av den omfattende korrespondansen som forelå 

særlig mellom Thusyanthan og styret i APTK v/ styreleder.  

 

Retten finner det videre hensiktsmessig å gi en fremstilling av bakgrunnen for etableringen 

av «foreldrebidrag» i foreningen. 

 

I 1997 ble stiftelsen TRVS etablert. Både APTK og TRVS hadde tilhørighet til lokaler i 

Nedre Rommen 3 A i Groruddalen. Lokalene ble kjøpt for oppsparte midler samt bidrag 

fra medlemmer i APTK, omtalt som «foreldrebidrag». Lokalene ble formelt sett eid og 

driftet av TRVS.  

 

I 2001 ble det etablert egne lokallag i APTK på henholdsvis Rommen og Tøyen. APTK 

Lørenskog, som de fire saksøkerne etter hvert ble medlem i, ble etablert som lokallag i 

2002. Disse tre lokallagene hadde likelydende vedtekter, herunder lik ordning med betaling 

av «foreldrebidrag» som skulle dekke utgifter til lokalene på Rommen. Ordningen med 

«foreldrebidrag» var på dette tidspunkt ikke vedtektsfestet. I 2002 ble det også etablert et 

lokallag i Bergen, som ikke hadde ordningen med betaling av «foreldrebidrag» til lokalene 

på Rommen. Lokallaget på Veitvet etablert i 2004, med ordningen om «foreldrebidrag». 

Tilsvarende for lokallaget på Mortensrud, som ble etablert i 2012. Fra 2012 gjaldt 

foreldrebidragsordningen følgelig for totalt fem lokallag med geografisk nærhet til 

lokalene på Rommen, og disse fem ble omtalt i organisasjonen som «Omega».  

 

Partene er enige om at mange medlemmer i APTK betalte foreldrebidrag på frivillig 

grunnlag i en årrekke før ordningen ble vedtektsfestet i APTK. Foreldrebidraget var en 

engangsbetaling på kr 5000. 

 

I 2011 ble det vedtatt felles mønstervedtekter for de da fire lokallagene i APTK, og som 

senere også ble gjeldende for lokallaget på Mortensrud, altså samtlige lokallag omtalt som 

«Omega». Foranledningen var krav om registrering av foreningen i Brønnøysundregisteret. 

For APTK Lørenskog ble mønstervedtektene vedtatt på generalforsamlingen i 2011, med 

enkelte lokale tilpasninger. Det fulgte av de aktuelle vedtektene § 3 at «hver familie til 
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barn og ungdom som har medlemskap i organisasjon skal ha betalt foreldrebidrag til 

organisasjonen. Foreldrebidrag brukes til å dekke utgifter knyttet til lokalet».  

 

I 2015 sendte APTK forslag om vedtektsendringer på høring i lokallagene. Bakgrunnen var 

blant annet behov for tilpasninger til offentlige myndigheters krav til innhold i vedtektene. 

APTK Lørenskog ga tilbakemeldinger til forslaget den 15. desember 2015. Lokallaget 

flettet i den forbindelse inn enkelte språklige merknader til bestemmelsen i forslagets § 4 

(12) om foreldrebidrag. Ingen av disse merknadene gjaldt det materielle innholdet i 

bestemmelsen.   

 

De nye vedtektene ble så vedtatt av årsmøtet i APTK i 2016. Retten gjengir i det følgende 

de relevante bestemmelsene i vedtektene:  

 

 Vedtektenes § 4 (8) om «medlemskap»:  

 

«Lokallaget kan frata medlemskap for medlemmer som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlemmer som skylder betaling av kontingent eller 

andre avgifter til gjeldende år kan fratas sitt medlemskap 3 måneder etter at faktura 

er sendt (…)».  

 

Vedtektenes § 4 (11) om «medlemskap» 

 

«Familier skal betale foreldrebidrag til organisasjonen. Foreldrebidraget brukes til å 

dekke utgifter knyttet til egne lokaler i regi av TRVS for aktiviteter for tamiler, stort 

sett for barn og ungdom i APTK».  

 

Vedtektenes § 5 om «medlemskontingent og avgift»  

 

«Medlemskontingenten fastsettes av landsmøte. Fagavgifter og foreldrebidrag kreves 

for deltakelse i lokallagets aktivitetstilbud. Dette skal godkjennes av sentralstyre.»  

 

Vedtektenes § 20 om «eksklusjon»:  

 

«Det foreligger grunn for ekskludering dersom et medlem i annai 

 

 Motarbeider APTKs vedtekter, regelverk og vedtak 

 Bruker sitt medlemskap til å profilere / fremme standpunkter som bryter med 

organisasjonens idégrunnlag 

 Utnytter sin posisjon, stilling eller tillitsverv i annai til egen vinning 

 Utviser en personlig fremtreden som ikke er forenlig med medlemskap 
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Ekskluderingsvedtak kan fattes av årsmøte, lokalstyre eller APTK styre. Vedtaket fra 

lokallaget kan påklages til APTK styre. APTK styre avgjørelsen kan påklages til 

Landsmøte. APTKs styre kan i det enkelte tilfellet vurdere alternative sanksjonsformer, 

herunder bruk av skriftlig advarsel før eventuell ekskludering. Vedtaket fra APTK styre 

kan trekkes tilbake ellers endres av APTK styre». 

 

Når det gjelder håndteringen av foreldrebidraget i relasjon mellom APTK og TRVS har 

retten sett hen til Lotteri- og stiftelsestilsynets tilsynsrapport angående TRVS av 1. 

september 2020. Det fremgår her at det ble åpnet tilsyn i TRVS etter en henvendelse der 

det ble stilt spørsmål ved at APTK ekskluderte medlemmer som ikke betalte inn avgift til 

stiftelsen.  

 

Det fremgår av rapporten at TRVS redegjorde til tilsynet for foreliggende leiekontrakt 

mellom TRVS og APTK, samt mellom TRVS og APTK Rommen. Videre fremgår det om 

«foreldrebidrag» at denne ordningen ble opprettet i 1999, og var en ordning der alle 

medlemsfamilier i APTK betalte en sum på 5000 kroner til foreningen. Videre ble det 

opplyst til at  

 

«Ordningen går også ut på at foreldrebidraget betales delvis. I enkelte tilfeller har det 

vært ønsker fra enkeltmedlemmer om å betale bidraget inn som en engangssum. I 

disse tilfeller har APTK og TRVS blitt enige om at slike innbetalinger faktureres 

direkte fra TRVS».  

 

Retten hitsetter videre fra Stiftelsestilsynets rapport:  

 

«Når det gjelder overføring av midler fra foreningen til stiftelsen, så foreligger det 

ikke noen nærmere skriftlig avtale om dette. Det er foreningens årsmøte / landsmøte 

som har etablert og fattet vedtak om to ordninger som innebærer at foreningens 

medlemmer betaler en ekstra avgift til foreningen som senere overføres til stiftelsen. 

Etter det Stiftelsestilsynet forstår, så mottar stiftelsen årlig de samlede medlems-

innbetalingene som gave fra foreningen, og stiftelsen regnskapsfører beløpet når de 

mottar ytelsen.» 

 

Videre heter det i rapporten at Stiftelsestilsynet ved sin gjennomgang ikke fant noe som 

tilsa at det var rolleblanding mellom stiftelsen og foreningen. Det ble gitt merknader til 

TRVS og hvorvidt ordningen var hensiktsmessig for stiftelsen som sådan, men dette har 

etter rettens syn ikke betydning for relasjonen mellom APTK og saksøkerne som 

medlemmer i APTK.  
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3. Om uenighetene som oppsto mellom styret i APTK og APTK Lørenskog på den 

ene side, og saksøkerne på den annen side  

 

Retten finner det hensiktsmessig å gi en overordnet gjennomgang av kontakten mellom 

partene APTK og Thusyanthan / Balasingam vedrørende uenighetene som oppsto høsten 

2018.    

 

Det er på det rene at APTK Lørenskog ikke sendte faktura eller betalingsanmodning til 

sine medlemmer vedrørende foreldrebidrag i perioden fra saksøkernes innmelding og frem 

til 2018.  

 

Høsten 2018 startet saksøkernes barn i 1. klasse på lørdagsskolen. På foreldremøte 8. 

september 2018 ble det orientert om at foreldrebidrag skulle innkreves ved at hver familie 

betalte kr 200 per barn per semester opp til et tak på maksimalt kr 5000 per familie i løpet 

av skolegangen. Pengene skulle innkreves sammen med semesteravgiften på kr 700. Retten 

oppfatter ikke at det er bestridt at denne betalingsmodellen var besluttet på lovlig vis av 

styret i APTK Lørenskog. Basert på forklaringen til styreleder i APTK, Selvarajah, legger 

retten til grunn at formålet med betalingsmodellen var å spre kostnaden utover slik at den i 

mindre grad belastet medlemmenes private økonomi, samt at avgiften da ble krevet inn 

sammen med blant annet semesteravgiften.   

 

Den 10. oktober 2018 sendte Thusyanthan en klage til styret i APTK Lørenskog med 

overskriften «Klage på innkreving av vedlikeholdsutgifter ved APTK avd. Rommen av 

foreldre i Lørenskog APTK, i form av økt semester avgift». Det fremgikk av klagen at den 

var inngitt på vegne av samtlige foreldre i 1. klasse ved APTK Lørenskog.  

Det ble gjort gjeldende at innkreving av avgiften fra foreldre i Lørenskog var lovstridig 

fordi foreningen mottar offentlig støtte som frivillig forening. Videre ble det vist til at 

kravet var det samme, kr 5000, som for 15 år siden da de selv var elever ved skolen. Det 

ble også vist til at det ikke hadde blitt lagt frem «hvor tallet 5000 hører hjemme i 

budsjettet». Det ble anført at kravet var urimelig fordi midlene ikke ble brukt på deres barn 

i Lørenskog, og at det måtte være billigere løsninger for eventuelle andre behov for lokaler 

til styremøter, lager eller lignende enn å bruke lokalene på Rommen. I klagen ble det bedt 

om at kravet ble frafalt, og at det ble gitt skriftlig tilbakemelding om dette innen 10. 

november 2018.  

 

E-posten ble besvart 25. oktober 2018 der styret i APTK Lørenskog inviterte til felles 

foreldremøte den 17. november 2018, hvor representanter fra APTKs sentralstyre og 

TRVS ville delta. Foreldrene ble bedt om å delta for å få avklart sine spørsmål.  

 

Kort tid etter, samme dag, ble det sendt svar fra Thusyantans e-postkonto, signert «1. 

klasse foreldre», hvor elementer fra klagen ble gjentatt og det igjen ble bedt om skriftlig 

tilbakemelding om hvor pengene hørte hjemme i budsjettet til Lørenskog APTK. Frist ble 
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igjen satt til 10. november 2018. Det ble uttalt at man ville be Fylkeskommunen, IMDI og 

BLD samt om nødvendig media om å ta saken videre dersom partene ikke kom til enighet.  

 

Det 26. oktober 2018 sendte Thustyantan e-post til APTK Lørenskog med overskriften 

«Uspesifisert faktura». Her viste de til mottatt SMS om betaling av kr 900 for betaling av 

semesteravgift. Det ble uttalt at semesteravgiften var kr 700 og at det ikke var spesifisert 

hva resterende beløp gjaldt. Det ble bedt om spesifisert faktura, og informert om at 

fakturaen ikke ville bli betalt da den ikke var korrekt.  

 

Den 14. november 2018 ba Thusyantan om at deres krav ble tatt til følge innen en uke.  

 

Den 15. november 2018 viste styret i APTK Lørenskog til svaret som ble sendt 25. oktober 

2018 og til at spørsmål ville bli besvart på foreldremøte den 24. november 2018.  

Samme dag svarte Thusyantan at de ville delta på møtet, men at de ville ha APTKs 

skriftlige avgjørelse vedrørende fakturering av «vedlikeholdskostnader av Rommen 

APTK».  

 

Den 24. november 2018 ble foreldremøte avholdt.  

 

Den 28. november 2018 ble det sendt «oppfølgingsklagebrev» fra Thusyanthans e-

postadresse, signert «1. klasse 2018/2019». Det fremgikk at klagebrevet ikke ble sendt via 

daværende FAU-leder, da vedkommende satt i TRVS-styret og man derfor mente det 

forelå et habilitetsproblem.  

 

Senere samme dag svarte styreleder i APTK at klagerne hadde vedtektene, og hadde fått 

svar på hvordan foreldrebidrag ble krevet inn fra 2001-2010, 2011-2017 og i 2018. Det ble 

anført til at medlemmene skulle forholde seg til vedtektene. Det ble vist til at henvendelser 

på vegne av klassen burde gå gjennom klassekontakt til FAU og styret. Det ble videre 

formidlet at man måtte ha fullverdig medlemskap for å kunne inneha verv og være tellende 

medlem i organisasjonen, og det ble formidlet at fakturaen skulle betales i sin helhet.  

 

I løpet av desember 2018 ble Thusyanthan valgt til FAU-leder på APTK-skolen på 

Lørenskog. Den 20. desember 2018 skrev styreleder i APTK brev til henne, der han ønsket 

henne velkommen som FAU-leder, og satte frist til 30. desember 2018 for betaling av 

skyldig beløp til organisasjonen. Det ble vist til vedtektenes § 4 (2) om vilkår for 

medlemskap og tillitsverv i lokallaget.  

 

Thusyantan svarte i e-post senere samme dag, og viste i hovedtrekk til at vedtektene etter 

hennes syn var ugyldige og at betalingsforpliktelsen under enhver omstendighet var 

bestridt.  
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Den 19. januar 2019 ble det sendt e-post fra Lørenskog APTK til Thusyanthan med krav 

om betaling av kr 200 for «utviklingsmidler» høsten 2018. Betalingsfrist ble satt til 24. 

januar 2019. Thusyanthan svarte samme dag at dette ikke var en spesifisert faktura men en 

purring, og at hun fortsatt ba om spesifisert faktura. Hun viste til møte 5. januar 2019 der 

det ble bedt om egen faktura fra TRVS med eget kontonummer. 

 

Den 9. februar 2019 ba Thusyanthan om tillatelse til å delta som observatør på landsmøtet i 

APTK i 2019. Hun ba også om at det ble fremmet forslag om at samtlige 15 lokallag skulle 

betale foreldreavgift, ikke kun de fem lokallagene omtalt som «Omega».   

 

Den 15. februar 2019 svarte styreleder i APTK at styret hadde behandlet anmodningen. 

Det ble vist til at lokallagets forslag skulle fremmes av lokallaget, som hadde adgang til 

årsmøtet. Det ble videre uttalt at APTK Lørenskog var godt representert med mange 

styremedlemmer m.v.  

 

Spørsmålet om betaling av foreldrebidrag ble tatt opp på landsmøtet i 2019. Retten hitsetter fra 

referatet:  

 

«Foreldrebidrag  

Lørenskog tok opp spørsmål om hvorfor alle lokallagene kan betale dette. De fikk en 

forklaring for bakgrunnen. Det var slik at disse lokallagene som har foreldrebidrag i dag 

er knyttet til lokalene på rommen. Disse lokallagene ble dannet med kriterier om at 

foreldre skal være med å bidra til fellesbygget. Landsmøte ba Lørenskog om å komme 

med skriftlig forsalg på hva de ønsker å vedta. Det kom med forslag om at alle må betale 

foreldrebidrag. Alle lokallagene fikk tid til å snakke om forslaget med sine 

representanter. 1 stemme mot 17 ble forslaget nedstemt. Tønsberg var representer på 

møte som observator. Det ble bestemt å forsetet tidligere praktisere i foreldrebidraget.». 

 

Ut over våren 2019 pågikk korrespondanse mellom Thusyanthan som FAU-leder og styret i 

APTK Lørenskog og APTK sentralt vedrørende foreldrebidraget. Synspunktene som ble 

fremmet vedrørende foreldrebidraget var de samme som tidligere formidlet. 

 

Den 12. september 2019 sendte daværende styreleder i APTK Lørenskog e-post til APTK 

sentralt det det fremgikk at lokallagsstyret ønsket at APTK sentralt skulle sende 

«oppsigelse» av medlemskapet til Thusyanthan og Balasingam.  

 

Den 24. september 2019 skrev styreleder i APTK til Thusyanthan per e-post. Det ble vist 

til et konstruktivt nylig avholdt møte. Vedtektene og historikken vedrørende foreldrebidrag 

ble på nytt gjennomgått. Det ble uttalt at man var kommet til et «avgjørende punkt», og 

vist til at driften av organisasjonen var frivillig, behovet for stabilitet, at det var brukt mye 

ressurser på saken og at landsmøtets vedtak var endelig. Det ble anmodet om at restbeløpet 

relatert til foreldrebidrag ble betalt innen 14 dager regnet fra søndag 22. september 2019.  
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Den 6. oktober 2019 skrev Thusyanthan tilbake der hun igjen argumenterte for at 

foreldrebidragsordningen burde endres, og familien ville betale foreldrebidrag «så snart 

resultatene er lagt frem».  

 

Den 8. oktober 2019 ba styreleder i APTK Thusyanthan om å betale skyldig beløp innen 

samme dag for å unngå å tape medlemskapet i foreningen. Eksklusjonsvedtaket for 

Thusyanthan og Balasingam ble som nevnt fattet 15. oktober 2019, mens vedtaket som 

gjaldt Basharan og Paransoothy ble fattet året etter i august 2020.  

 

Når det gjelder Basharan og Paransoothy er det ikke ført bevis som tilsier at de aktivt 

deltok i påvirkningsarbeidet for å endre foreldrebidragsordningen. Retten legger til grunn 

at dette uansett ville være legitim foreningsvirksomhet og deltakelse i 

foreningsdemokratiet. Det er imidlertid på det rene at de motsatte seg betaling av 

foreldrebidraget over lengre tid, herunder at de aktivt ga til kjenne at de som en prinsippsak 

ikke kom til å betale bidraget.  

 

4. Forelå det hjemmel for ekskludering av saksøkerne fra organisasjonen?  

 

Eksklusjonsvedtaket vedrørende de fire saksøkerne er begrunnet i manglende betaling av 

foreldreavgift og motarbeiding av vedtektene.  

 

Retten legger som utgangspunkt til grunn at eksklusjon kan finne sted som følge av de 

eksplisitt vedtektsfestede eksklusjonsgrunnene, jf. § 20, men i prinsippet også ved brudd på 

andre primærregler i vedtektene som det ikke er knyttet vedtektsfestede sanksjoner til.  

APTKs begrunnelse fremgår under «sakens bakgrunn». Begrunnelsen som foreningen 

oppgav var motarbeiding av vedtektene, som er eksplisitt nevnt som eksklusjonsgrunn i § 

20 i vedtektene. En annen del av begrunnelsen var manglende avgiftsbetaling, samt gjentatt 

uttrykk for at man ikke ville betale den aktuelle avgiften.  

 

Manglende kontingentbetaling må anses som et klassisk tilfelle som vil kunne lede til 

eksklusjon også der foreningen ikke har eksplisitte sanksjonsregler knyttet til en 

primærforpliktelse om avgiftsbetaling. Retten viser til Woxholt, Foreningsrett, pkt 4.533.1. 

Retten mener det samme må gjelde for gjentatt manglende betaling av en vedtektsfestet 

avgift slik som foreldrebidrag i APTK. Retten bemerker at det er tale om en objektiv 

eksklusjonsgrunn som det ikke knytter seg skjønnsmessige vurderinger til.  

 

Retten bemerker videre at § 4 (11) klart innebærer en plikt for medlemmene til å betale 

foreldrebidrag til organisasjonen. Bestemmelsen angir hva foreldrebidraget brukes til, 

nemlig «egne lokaler i regi av TRVS». Bestemmelsen inneholder ikke noe vilkår om at 

foreldrebidrag skal benyttes til dekning av ATPK Lørenskogs aktiviteter som sådan. Det 

må være opp til ATPK Lørenskog å vurdere om man primært benytter lokaler ved Åsen 

skole i Lørenskog til den konkrete lørdagsundervisningen, eller lokalene på Rommen. 
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Retten bemerker at det uansett er tale om korte geografiske avstander. Saksøkerne har 

uansett ikke sannsynliggjort at TRVS sine lokaler på Rommen ikke benyttes av ATPK 

Lørenskog, idet en rekke vitner forklarte at lokalene på Rommen benyttes til blant annet 

lærermøter, øvelser, styremøter og produksjon av undervisningsmateriale, herunder at 

lokalene var særlig viktige for organisasjonen da tilgangen til Åsen skole ble stengt som 

følge av pandemien.  

 

Plikten til å betale foreldrebidrag fulgte også av alle de fire saksøkernes signatur på 

innmeldingsskjema til organisasjonen. Ved denne innmeldingen signerte de på følgende 

punkter omtalt som «medlemmenes aktiviteter, regler», hvor det følgende blant annet 

fremgikk: 

 

«- kun de som har betalt kontingent, avdrag og andre forpliktelser kan engasjere seg i 

våre aktiviteter» 

 

Og videre: 

 

«Bidrag til skolebygget  

- Bidraget til skolebygget kr 5000,- må være innbetalt».  

 

I tillegg til betaling av bidrag til skolebygget fremgikk det av de aktuelle punktene at det 

skulle betales semesteravgift på kr 700 per semester, og medlemsavgift på kr 100 per år.  

 

Saksøkernes anførsel om at de ikke kan ekskluderes for manglende betaling av en avgift til 

et annet rettssubjekt, TRVS, kan heller ikke nå frem. Betalingen skulle gjøres til APTK og 

var basert på APTKs vedtekter. Det er da uten betydning at inntektene fra avgiften ble 

overført fra APTK til TRVS, som beskrevet i Lotteri- og stiftelsestilsynets rapport.  

 

Retten bemerker at alle de fire saksøkerne eksplisitt hadde gitt uttrykk for at de ikke ville 

betale foreldrebidrag, fordi de var uenige i denne avgiften. Saksøkeren Thusyanthan 

adresserte uenigheten internt i organisasjonen, først som vanlig medlem høsten 2018 og 

deretter som FAU-leder fra desember 2018, ved å kreve endringer. Våren 2019 ba hun om 

å få være observatør på landsmøtet. Anmodningen ble avslått, men det fremgår likevel av 

referat fra landsmøtet i 2019 at forslag om at samtlige 15 lokallag skulle betale 

foreldrebidrag ble fremmet, votert over, og nedstemt. Også etter dette nektet saksøkerne å 

betale foreldrebidrag.  

 

Saksøkerne kunne etter rettens syn ha fortsatt sitt arbeid internt i organisasjonen med sikte 

på å oppnå de endringene de mente var best, også etter at landsmøtet i 2019 stemte ned 

forslaget fra styret i Lørenskog APTK. Medlemskap i organisasjonen, som var en 

forutsetning for å kunne påvirke organisasjonsdemokratiet, forutsatte imidlertid betaling av 

både medlemskontingent og andre vedtektsfestede avgifter.  
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Retten kan av samme grunn ikke se at foreningens krav om betaling av foreldrebidrag var 

urettmessig, eller innebar at saksøkernes muligheter til demokratisk påvirkning ble 

begrenset. Det var tale om en avgift på kr 200 per semester. Ingen av saksøkerne har gjort 

gjeldende at de ikke økonomisk evne til å betale avgiften. De har snarere gjort det klart at 

manglende betaling var en prinsippsak fordi de var uenige i vedtektene. 

 

Retten anser at bevisst manglende betaling av en vedtektsfestet avgift, som en ren 

prinsippsak, må anses å falle inn under eksklusjonsgrunnlaget «motarbeiding av 

vedtektene» jf. vedtektenes § 20. Nektelse av å betale avgiften, all den tid den var 

demokratisk vedtatt, er etter rettens syn noe annet enn medlemmets grunnleggende rett til å 

arbeide demokratisk for endring av eller fjerning av avgiften.  En avgift fastsatt i 

vedtektene skal normalt tjene til dekning av et konkret behov i foreningen. Det 

organisatoriske forholdet mellom APTK og TRVS er i denne sammenheng uten betydning 

for saken, da APTK fritt hadde anledning til å vedtektsfeste innkreving av en avgift som 

ville gå til donasjon eller gave til TRVS. Det er ikke sannsynliggjort at pengene ble brukt 

til andre formål enn overføring til TRVS, eller at TRVS benyttet midlene til noe annet enn 

drift av lokalene på Rommen og at APTK var kjent med dette. Dersom medlemmer skulle 

kunne nekte innbetaling av vedtektsfestede avgifter uten noen risiko for sanksjon ville 

dette kunne medføre vanskeligheter med tanke på planlegging og drift i foreningen. 

 

Det var da også grunnlag for eksklusjon av de fire saksøkerne i foreningens eksplisitt 

vedtatte sanksjonsbestemmelse, § 20. Saksøkerne er etter dette ikke gitt medhold i 

anførselen om at eksklusjonsvedtakene var uhjemlet.  

 

5. Er vedtakene ugyldige som følge av brudd på prinsippet om likebehandling?  

 

Saksøkerne har videre gjort gjeldende at det innebar brudd på prinsippet om likebehandling 

i organisasjonsretten at kun 5 av 15 lokallag betalte foreldrebidrag.  

 

Retten forstår anførselen slik at det gjøres gjeldende ugyldig vedtektshjemmel for selve 

betalingsforpliktelsen.  

 

Retten viker som utgangspunkt tilbake for å overprøve foreningens skjønnsmessige 

vurdering av hvilke lokallag som skulle betale foreldreavgiften. Foreldreavgiften, herunder 

at den ble betalt av de fem aktuelle lokallagene, hadde vært gjeldende i en årrekke før 

saksøkerne tok opp problemstillingen. På landsmøtet i 2019 ble betalingsmodellen 

opprettholdt. Retten legger da til grunn at ordningen var forankret i medlemsdemokratiet.     

 

Uansett bemerker retten at ordningen fremstår saklig begrunnet, ved at foreldrebidraget ble 

innkrevet fra medlemmer i de fem lokallagene på østlandsområdet omtalt som «Omega». 

Disse fem lokallagene hadde en geografisk tilhørighet til lokalene på Rommen, og hadde 
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nøkkel dit. Det at andre lokallag også hadde nytte av virksomhet som fant sted i lokalene 

på Rommen, slik som produksjon av læremateriell, møter osv., kan ikke i seg selv 

innebære at APTK måtte være forpliktet til å kreve identisk betaling av foreldrebidraget fra 

samtlige lokallag.  

 

Retten bemerker videre at det måtte være opp til APTK Lørenskog å vurdere om 

undervisningen på lørdagsskolen skulle foretas i lånte lokaler på Åsen skole eller i TRVS 

sine lokaler på Rommen. Spørsmålet om det er hensiktsmessig for APTK Lørenskog å 

være tilknyttet lokalene på Rommen faller utenfor rettens kompetanse. Slike rene 

hensiktsmessighetsspørsmål må avgjøres av foreningens egne interne beslutningsorganer.  

 

6. Er vedtakene ugyldig som følge av maktmisbruk fra representanter i APTK?  

 

Retten har allerede konstatert at det forelå hjemmel i vedtektene for innkreving av 

foreldrebidrag. I brev til Thusyanthan i desember 2018 viste styreleder i APTK videre til § 

4 (2) i vedtektene, hvor det heter at «foresatte kan velges til tillitsverv i lokallaget. Dette 

forutsetter at de betaler foreldrekontingent fastsatt av APTK, og at de ikke har skyldige 

betalinger verken til APTK eller APTK lokalt».  

 

Retten anser det ikke sannsynliggjort at brevet, eller senere oppfølging med innkreving av 

avgiften etter at Thusyanthan ble valgt til FAU-leder, utgjorde maktmisbruk. Kravet var 

hjemlet i vedtektene. Retten bemerker at man i brevet også ønsket henne velkommen som 

FAU-leder. Innholdet i brevet kunne ikke oppfattes som en trussel, men snarere som et 

alminnelig betalingskrav. Retten legger til grunn at minst ni andre personer, herunder de 

øvrige nåværende og tidligere saksøkerne i organisasjonen, også fikk 

betalingsoppfordringer, men at disse ble sendt ut noe senere. Det kan imidlertid ikke anses 

som maktmisbruk å foreta særlig kontroll av at tillitsvalgte eller personer med verv i 

organisasjonen betaler kontingenter og avgifter til foreningen.  

 

Det er også gjort gjeldende at representanter for organisasjonen utviste maktmisbruk ved å 

inngi bekymringsmelding vedrørende Thusyanthan og Balasingams barn, samt vedrørende 

flere andre barn til foreldre som nektet å betale foreldrebidrag, til Lørenskog kommune.  

 

Vitnet Richard forklarte at det også ble inngitt bekymringsmelding vedrørende hans barn, 

som på tilsvarende måte ble henlagt av barneverntjenesten. Både Thusyanthan, Balasingam 

og Richard forklarte at bekymringsmeldingene utgjorde en stor belastning for dem og 

familiene.  

 

Bekymringsmeldingen vedrørende Thusyanthan og Balasingams barn er dokumentert, og 

det er på det rene at kommunen henla undersøkelsessaken.  
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Retten bemerker at den aktuelle bekymringsmeldingen var datert 30. oktober 2019, og 

således ble inngitt etter eksklusjonsvedtaket. Det er dokumentert at bekymringsmeldingen 

vedrørende saksøkerne ble henlagt og at barneverntjenesten etter samtale med saksøkerne 

konkluderte med at bekymringsmeldingen mest sannsynlig var ren sjikane. Basert på 

bekymringsmeldingen alene, sammenholdt med saksøkerne og vitnet Richards 

vitneforklaringer, er det imidlertid ikke mulig å ta stilling til om bekymringsmeldingen var 

inngitt av en person med verv i APTK, eller om den utgjorde misbruk av makt ovenfor 

Thusyanthan og Balasingam. Saksøkerne har bevisbyrden, og har ikke ført tilstrekkelig 

bevis for sin anførsel. Heller ikke på dette punktet kan de da nå frem.  

 

7. Er eksklusjonsvedtaket vedrørende Thusyanthan og Balasingam ugyldig som følge 

av saksbehandlingsfeil?  

 

Retten behandler så spørsmålet om eksklusjonsvedtaket vedrørende Thusyanthan og 

Balasingam er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil.  

 

Det følger av § 20 at vedtak om eksklusjon kan fattes av årsmøtet, lokalstyret eller APTKs 

styre. Det var da ingen saksbehandlingsfeil at vedtaket ble fattet av APTKs styre, etter at 

APTK Lørenskogs styre anmodet dem om dette. Det var heller ingen saksbehandlingsfeil 

at APTK Lørenskog ikke sendte vedtak om eksklusjon til saksøkerne, ettersom vedtaket 

først ble fattet av styret i APTK.  

 

Det følger så av § 20 at vedtak om eksklusjon kan påklages til «neste instans». Partene er 

enige om landsmøtet utgjorde «neste instans».  

 

Retten legger for det første til grunn at saksbehandlingsfeil i form av manglende 

landsmøtebehandling av eksklusjonsvedtaket måtte forutsette at saksøkerne selv ønsket og 

formidlet krav om slik behandling.  

 

Ordlyden i § 20 i vedtektene, hvor vedtak «kan påklages» til neste instans, forutsetter en 

aktiv handling fra den som ønsker klagen behandlet. En slik tolkning vil også ivareta 

grunnleggende personvernhensyn innad i organisasjonen. Landsmøtebehandling av 

eksklusjonsvedtak vil gjennomgående utgjøre en belastning for de involverte. Landsmøtet 

hadde etter rettens syn ikke kompetanse til å behandle en klage over eksklusjonsvedtaket, 

uten at klagerne ba om dette.  

  

I sin klage over vedtaket datert 3. november 2019 gjenga Thusyanthan § 20 i vedtektene, 

og uthevet i den forbindelse følgende setning: «vedtaket fra APTK styre kan trekkes 

tilbake eller endres av APTK styre». Hun erklærte at det ble inngitt klage og ba om at 

vedtaket ble trukket tilbake med umiddelbar virkning.  
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I brev av 15. november 2019 fra advokat Nordby ble det gjort gjeldende at 

eksklusjonsvedtaket var ugyldig og fremmet krav om «omgjøringsvedtak omgående». 

Brevet inneholdt også søksmålsvarsel etter tvisteloven § 5-2 og frist for tilbakemelding 1. 

desember 2019.   

 

I brev fra advokat Nordby av 14. august 2020 ble det igjen fremmet krav om omgjøring av 

eksklusjonsvedtak, samt søksmålsvarsel. Det heter i brevet: «vi ber dere innen 20. august 

skriftlig ta stilling til ekskluderingsvedtak på nytt, og omgjøring slik at de elevene det 

gjelder kan få delta i undervisningen fra semesterstart».  

 

Retten kan ikke se at det i den nevnte korrespondansen, eller andre fremlagte 

dokumentbevis, ble anmodet om landsmøtebehandling av eksklusjonsvedtaket. Tvert imot 

ble det fremmet krav om omgående omgjøring, som i seg selv utelukket 

landsmøtebehandling.  

 

Thusyanthan og Balasingam kan da ikke få medhold i anførselen om at manglende 

landsmøtebehandling utgjorde en saksbehandlingsfeil. 

 

Retten viser forøvrig til svar fra advokat Nielsen på vegne av foreningen av 19. desember 

2019. Anførslene om grunnlaget for ugyldighet – i hovedsak anførsler om hvorvidt det var 

i tråd med den bakenforliggende foreningsretten eller rimelig å kreve inn foreldrebidrag – 

ble her imøtegått. I brevet ble det informert om at styret var villig til å se på saken på nytt 

dersom saksøkeren betalte foreldrebidraget. Det ble også fremmet forslag om at barnet 

kunne fortsette på skolen dersom foreldrene betalte foreldrebidraget. Brevet kan ikke 

forstås på annen måte enn at begjæringen om omgjøring ikke ville tas til vurdering med 

mindre foreldrebidraget ble betalt, herunder at begjæringen var å anse som avslått for det 

tilfelle at de fortsatt nektet å betale foreldrebidraget. Vilkåret om betaling henger etter 

rettens syn tett sammen med begrunnelsen for eksklusjonsvedtaket, som retten altså har 

funnet å være i tråd med vedtektene. Det ble etter rettens syn gitt tilbakemelding på 

omgjøringsanmodningen ved advokat Nielsens brev på vegne av foreningen.  

 

Dernest har retten tatt stilling til om saksbehandlingen overordnet fremsto som forsvarlig.   

Forsvarlig behandling forutsetter at saksøkerne fikk anledning til å forebygge, endre eller 

imøtegå det som lå til grunn for foreningens ønske om eksklusjon, herunder at de ble gitt 

anledning til å klage og at klagen ble undergitt forsvarlig behandling.  

 

Thusyanthan og Balasingam ble varslet ved e-post 8. oktober 2019 om at tap av 

medlemskapet ville bli konsekvensen ved manglende betaling. Retten mener Thusyanthan 

og Balasingam både forut for og etter varselet hadde omfattende anledning til 

kontradiksjon knyttet til tvistetemaet som dannet grunnlaget for eksklusjonsvedtaket, og til 

å betale avgiften og/ eller imøtegå foreningens syn. Partene var i dialog om – og var uenige 

om - foreldrebidraget i over et år før eksklusjonsvedtaket ble fattet. Det er fremlagt 
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omfattende korrespondanse mellom Thusyanthan og foreningen, i tillegg til at det ble 

avholdt foreldremøter og særskilt møte med henne og Balasingam om foreldrebidraget.  

 

Etter bevisførselen legger retten til grunn at APTK ved gjentatte anledninger oppfordret 

saksøkerne til å betale foreldreavgiften, herunder at det gjentatte ganger ble satt frist for 

betaling. Saksbehandlingen fremstår klart som forsvarlig.   

 

Retten bemerker til sist at det ikke kan anses som en saksbehandlingsfeil at organisasjonen 

ikke hadde tatt stilling til saksøkernes krav om endring av foreldrebidragsordningen, slik 

retten oppfatter at de har gjort gjeldende. Saksbehandlingsfeil må knytte seg til 

saksbehandlingen av eksklusjonsvedtaket, som må holdes adskilt fra den organisatoriske 

prosessen vedrørende eventuelle endringsforslag til vedtektene.  

 

8. Konklusjon 

 

APTK frifinnes fra samtlige fire saksøkeres krav i saken.  

 

9. Sakskostnader  

 

APTK har vunnet saken, og har etter lovens hovedregel krav på erstatning for sine 

sakskostnader. Retten viser til tvisteloven § 20-2.  

 

Advokat Fjellså har på vegne av sin klient fremmet sakskostnadskrav stort kr 246 000.  

 

Retten har først gjennomgått sakskostnadsoppgaven for å avklare at kravet ikke omfatter 

timer som ble tilkjent ved rettens dom av 12. august 2021.  

 

Arbeidet som i kostnadsoppgaven er angitt i perioden fra tilsvar til hovedforhandling er 

spesifisert i tre respektive tidsbolker, hvor del 1 knytter seg til perioden fra og med tilsvar 

til 21. mars 2021, del 2 omfatter perioden fra 22. mars 2021 til 12. august 202, og del 3 den 

resterende perioden frem til hovedforhandling. Kravet som knytter seg til perioden omtalt 

som del 2, altså perioden fra 22. mars 2021 til 12. august 2021, overlapper med 

sakskostnadskravet som ble behandlet ved tingrettens dom av 12. august 2021. Retten 

hitsetter fra denne dommen:  

 

«Kultursenteret har utvilsomt og uavhengig av utfallet i tvisten mot de fire gjenværende 

saksøkerne krav på sakskostnader i relasjon til de seks uttrådte saksøkerne. Retten kan 

ikke se at sakskostnadsansvar for en forholdsmessig andel av sakskostnadene i den 

perioden de seks partene var saksøkere kan skape etterfølgende problemer dersom de 

gjenstående fire skulle vinne frem i sitt søksmål, slik saksøkerne har anført. Dersom de 

gjenstående fire saksøkerne vinner saken har de som utgangspunkt krav på dekning av 

sine sakskostnader. Dersom Kultursenteret vinner saken mot de gjenstående fire 

saksøkerne har Kultursenteret som hovedregel krav på dekning av sine sakskostnader, 
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som naturlig nok ikke vil kunne omfatte sakskostnader de tilkjennes ved dommen som 

nå avsies etter tvisteloven § 9-7. Sakskostnadsspørsmålet i hovedsaken avgjøres separat i 

den aktuelle dommen, og påvirkes ikke av en eventuell anke over 

sakskostnadsspørsmålet i herværende sak.  

 

Retten har etter dette kommet til at de seks uttrådte saksøkerne idømmes 

erstatningsansvar for en forholdsmessig andel av Kultursenterets sakskostnader i den 

aktuelle perioden de deltok i prosessfelleskapet. Kultursenteret har anført at de seks 

saksøkerne hefter for 60 % av de aktuelle kostnadene, ettersom de seks saksøkerne 

utgjør 60 % av det opprinnelige prosessfelleskapet. Retten er enig i dette.  

 

Kultursenteret har oppgitt at det er utført totalt 45 timer arbeid i perioden fra 22. mars 

2021 frem til dagens dato, totalt kr. 123 750 inkludert mva.  

 

Timeantallet for arbeid i perioden fra 22. mars 2021 til dagens dato fremstår nødvendig 

og rimelig i anledning denne konkrete saken jf. tvisteloven § 20-5 (1). Det vises til at det 

i den aktuelle perioden ble utvekslet en rekke prosesskriv relatert til saksøkernes krav om 

besvarelse av ulike bevisprovokasjoner, herunder hva de aktuelle bevisprovokasjonene 

skulle godtgjøre. Retten legger til grunn at det som følge av dette har påløpt ikke 

ubetydelig arbeid i kommunikasjon med klient i tillegg til arbeid knyttet til utforming av 

prosesskriv til retten. Det har også medgått tid til spørsmålet om sakskostnader etter at 

de seks partene besluttet å tre ut, noe som utvilsomt må anses som nødvendig og rimelig 

arbeid i saken.  

 

Konkret utgjør 60 % av det angitte beløpet kr 74 250, som altså omfatter 

merverdiavgift». 

 

I tråd med det som er angitt i advokat Fjellsås sakskostnadsoppgave legger retten således 

til grunn at det fra denne perioden som utgangspunkt gjenstår kr 49 500 inkl mva, og at det 

ikke er tale om overlappende sakskostnadskrav.  

 

Retten har dernest vurdert om sakskostnadene som er krevet har vært nødvendig i 

anledning saken, herunder om det ut fra betydningen av saken var rimelig å pådra dem jf. 

tvl. § 20-5.  Det totale timeantallet er angitt til 123 timer, til en timepris på 2 200 kroner. 

Timeantallet omfatter etter det opplyste også timer som ble tilkjent ved tingrettens dom av 

12. august 2021, slik at timeantallet som nå er krevet dekket reelt sett er lavere. Timesatsen 

er etter rettens syn normal innen det aktuelle rettsområdet. I tillegg til advokat Fjellså har 

en annen advokat vært noe involvert i saken på saksøkersiden, men det er ikke 

holdepunkter for at det er foretatt dobbeltarbeid.  

 

Retten har vurdert og anser det slik at timeantallet under saksforberedelsen var nødvendig 

og forholdsmessig særlig sett i lys av det store antall bevisprovokasjoner som ble fremsatt 

fra saksøkernes side, og at det var tale om flere saksøkere. Saksøktes prosessfullmektig tok 

under saksforberedelsen opp bekymring knyttet til saksøkerenes opplegg og 
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arbeidsomfanget dette medførte. Antall timer medgått til hovedforhandling fremstår også 

etter rettens syn også som nødvendig og rimelig. Hovedforhandling ble gjennomført over 

to og en halv dag etter anmodning fra begge sider.  

 

Retten har også vurdert om det er grunnlag for helt eller delvis fritak fra 

sakskostnadsansvaret etter tvisteloven § 20-2 (3). 

 

Retten ser bort fra at momentet omtalt i tvisteloven § 20-2 (3) bokstav a kommer til 

anvendelse. Det er ikke er gjort gjeldende fra saksøkernes side at saken var tvilsom eller 

først ble bevismessig avklart etter saksanlegget. Saksøkerne var kjent med sakens beviser 

på forhånd.  

 

Retten kan heller ikke se at momentet i § 20-2(3) bokstav b kommer til anvendelse. Det er 

sannsynlig at AKPTs holding i tvisten gjennomgående har vært at saksøkerne kunne 

komme tilbake til organisasjonen forutsatt at utestående krav ble betalt. Retten viser videre 

til protokollerte forlikstilbud fra rettsmekling. AKPT fremmet der følgende forlikstilbud:  

 
«1 Nirujah Sivarajah Thusyanthan og Thusyanthan Balasingam tas opp igjen i Annai 

Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) Lørenskog som ordinære medlemmer fra 20. februar 

2021 på følgende vilkår:  

 

- Tidligere forfalte krav på foreldrebetaling ettergis av APTK.  

 

- Fra våren 2021 forplikter Nirujah Sivarajah Thusyanthan og Thusyanthan Balasingam seg 

til å betale medlemsavgift, semesteravgift og foreldrebidrag som er vedtatt av Landsmøtet og 

å respektere de vedtak og vedtekter som er vedtatt - og som i fremtiden vedtas - av APTKs 

organer.  

 

2 På Landsmøtet i Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter (APTK) 2021 innstiller 

Sentralstyret på at det settes ned en bredt sammensatt komite med Nirujah Sivarajah 

Thusyanthan som medlem. Komiteen skal ha følgende mandat:  

 

«Komitéen skal se på en økonomisk byrdefordeling som helhet i organisasjonen og skal 

foreslå en struktur som sikrer rettferdig fordeling, stabil økonomi og mest mulig aktivitet i 

organisasjonen.»  

Komiteen skal avgi sin innstilling til Landsmøtet som fatter endelig beslutning i 2022. 

 
3 Sentralstyret vil tilby de medlemmene som er ekskludert på grunn av manglende betaling 

av foreldrebidrag en ny behandling av eksklusjonen, dersom det er ønskelig, og betingelsene 

for dette rettsforliket godtas skriftlig.»  

 

Saksøkerne Thusyanthan og Balasingam fremsatte likelydende tilbud med unntak av et 

tilleggskrav om at forpliktelsen til å betale foreldrebidrag skulle fryses til etter Landsmøtet 

i 2022 (punkt 1) og at sentralstyret i selve rettsforliket skulle forplikte seg til å tilby alle 

medlemmer som var ekskludert på grunn av manglende betaling av foreldrebidrag ordinært 

medlemskap, snarere enn å tilby ny behandling av eksklusjonsspørsmålet slik foreningen 

foreslo for disse som ikke da var parter i saken (punkt 3).  
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Retten kan ikke se at AKPT ved å avslå de to nevnte tilleggskrav avslo et «rimelig 

forlikstilbud» fra saksøkerne Thusyanthan eller Balasingam. Foreningen hadde allerede 

strukket seg langt sett i lys av det endelige domsresultat.  

 

Retten har særlig vurdert om saken er av slik velferdsmessig betydning for saksøkerne og 

om styrkeforholdet mellom partene tilsier at det foreligger tungtveiende grunner for 

lemping av sakskostnadsansvaret, jf. § 20-2 (3) bokstav c. Til dette bemerkes at terskelen 

for å konstatere «tungtveiende grunner» er høy. De velferdsmessige hensyn som foreligger 

i saken knytter seg først og fremst til saksøkernes barn og deres tilgang til lørdagsskolen. 

Retten finner det sannsynlig gjennom styreleders partsforklaring i retten, og gjennom ulike 

vitneforklaringer, at AKPT ønsket og fortsatt ønsker barna velkommen på skolen dersom 

utestående foreldrebidrag betales, og så lenge kontingent og avgifter dekkes fortløpende.  

 

Etter dette foreligger det ikke tungtveiende grunner for lemping av sakskostnadsansvaret, 

som da skal dekke si sin helhet i tråd med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 (1).  

Retten har kommet til at de fire saksøkerne hefter solidarisk for sakskostnadskravet, jf. 

tvisteloven § 20-6 (2). Det vises i den forbindelse til at de har fremmet identiske krav, og at 

de har fremstått i prosessfelleskap. De har stått for identiske prosesshandlinger og har hatt 

samme prosessfullmektig i saken. Både nærheten mellom de respektive partenes krav og 

motpartens muligheter for dekning taler for en slik løsning. Når det gjelder saksøkerne 

Basharan og Paransothi bemerker retten at de ved å tre inn i søksmålet etter gjennomført 

rettsmekling nøt godt av det prosessopplegg som var foretatt forut for inntreden, og slik 

også hefter for motpartens kostnader i denne perioden.  

Nirujah Sivarajah Thusyanthan, Thusyanthan Balasingam, Sivasini Basharan og Basharan 

Paransoti dømmes etter dette –en for alle og alle for en – til å betale kr 246 000 i 

sakskostnader til APTK.   
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DOMSSLUTNING 

 

1. Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter frifinnes.  

 

2. Nirujah Sivarajah Thusyanthan, Thusyanthan Balasingam, Sivasini Basharan og 

Basharan Paransoti dømmes – en for alle og alle for en – til å betale kr 246 000 i 

sakskostnader til Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter innen 2 – to – uker fra 

dommens forkynnelse.  

 

 

 

Retten hevet 

 

 

 

 

  Maria Bergram Aas   

 

 

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


