Vedtak i Lotterinemnda 6. juni 2018
Sak
2018/0008 Norsk Baan Jing Jai Forening – org. nr. 919 520 329 – klage over vedtak
om avslag på søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon
Til stede: Vara for leder Audgunn Syse, medlem Åse Gustavsen og medlem
Ingjald Sørhøy
Sakens bakgrunn
Norsk Baan Jing Jai Forening (klager) søkte 27. oktober 2017 om godkjenning
som lotteriverdig organisasjon.
Lotteritilsynet avslo søknaden 22. november 2017, med den begrunnelse at
foreningen er nyopprettet, og ikke har igangsatt virksomhet av tilstrekkelig
omfang til å kunne godkjennes som lotteriverdig.
Klager påklaget vedtaket 4. desember 2017. Klager anfører at foreningen ble
stiftet 5. august 2017 og registrert i Frivillighetsregisteret 5. september 2017, fordi
aktiviteten i tilknytning til barnehjemmet over tid var blitt så omfattende at den
måtte organiseres i en forening. Klager mener likevel at organisasjonen, som har
eksistert i lang tid i privat regi, kan vise til omfattende aktivitet som tilsier at
organisasjonen må anses som lotteriverdig. Det vises for øvrig til klagen i sin
helhet.
Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt
klagen til Lotterinemnda for behandling. Lotteritilsynet oversendte klagen med
innstilling til Lotterinemnda 10. januar 2018.
Klager sendte inn merknader til Lotteritilsynets innstilling 24. januar 2018, hvor
årsberetning og årsregnskap for 2017 var vedlagt.
Det rettslige grunnlaget
Etter lotteriloven 24. februar 1995 nr. 11 § 4, jf. § 6 kreves tillatelse fra
Lotteritilsynet for å avholde lotterier, med unntak av lotterier som nevnt i lovens
§ 7. Godkjenning kan bare gis til organisasjoner som i sin virksomhet ivaretar et
humanitært eller samfunnsnyttig formål, jf. § 6 annet ledd, jf. § 5.
Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av
saken og herunder ta hensyn til nye opplysninger. I dette ligger at klageinstansen
fullt ut kan prøve både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie
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skjønn. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og
sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling.
Lotterinemndas vurdering
Norsk Baan Jing Jai Forening sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 22.
november 2017 om å avslå søknaden om godkjenning som lotteriverdig
organisasjon.
Det fremgår av lotteriloven § 6 andre ledd at tillatelse til å avholde lotteri kan gis
til organisasjoner som i sin virksomhet ivaretar et humanitært eller samfunnsnyttig
formål. Det fremgår av Ot. prp. nr. 44 (2002-2003) side 38 at "[b]egrepet
humanitært formål har i praksis bydd på få avgrensningsproblemer. Det ligger i
begrepet at inntektene skal gå til hjelpevirksomhet av ulik art, som f.eks.
redningsarbeid og nødhjelp i inn- og utland." I samsvar med tidligere praksis må
den humanitære virksomheten dokumenteres, og det kan blant annet gjøres
gjennom innsending av regnskap og årsmeldinger, jf. Lotterinemdas avgjørelse i
sak 2013/0044.
Norsk Baan Jing Jai Forening ble registret i Frivillighetsregisteret 5. september
2017. Av regnskapet går det frem at det er 26 betalende medlemmer i foreningen.
Det fremgår av vedtektene § 3 at foreningens formål er innsamling av midler til
drift av Baan Jing Jai Barnehjem i Thailand.
På bakgrunn av virksomhetens art er foreningens formål i seg selv humanitært i
lotterilovens forstand. Klager har vist til at driften i 2017 har bestått av
donasjoner, fadderpenger og småutloddinger, og at deler av de innsamlede
midlene har blitt overført til barnehjemmet. Klager har dokumentert dette
gjennom årsmelding og årsregnskap. Av årsregnskapet går det frem at siden
registreringen i Frivillighetsregisteret 5. september 2017, har det blitt samlet inn
43 000 kroner, hvorav 31 400 kroner ble overført til barnehjemmet.
Lotterinemnda legger på denne bakgrunn til grunn at klager har dokumentert at
foreningen i sin virksomhet ivaretar et humanitært formål i tilstrekkelig omfang,
og nemnda finner at Norsk Baan Jing Jai Forening godkjennes som lotteriverdig
organisasjon jf. lotteriloven § 6 annet ledd, jf. § 5.

Konklusjon
Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at Norsk
Baan Jing Jai Forening godkjennes som lotteriverdig organisasjon, jf. lotteriloven
§ 6 annet ledd, jf. § 5.
Vedtak
Klagen tas til følge.
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