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Vedtak i Lotterinemnda 18. august 2019 
 

Sak  

2018/0566 Norsk Forening for Prosjektledelse – org. nr. 897 616 742 – klage over 

vedtak om avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon 

 

Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, medlem Åse Gustavsen og medlem Ingjald 

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Norsk Forening for Prosjektledelse (klager) søkte 3. juli 2018 om 

merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2017.  

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 18. juli 2018, med den begrunnelse at foreningens 

virksomhet hovedsakelig var rettet mot medlemmenes nærings-/yrkesinteresser 

eller individuell profesjonell utvikling, og dermed faller utenfor ordningen for 

merverdiavgiftskompensasjon.  

 

Klager påklaget vedtaket 22. august 2018. I klagen vises det til at organisasjonen 

er registrert i Frivillighetsregisteret under kategorien «Yrkessammenslutninger», 

noe klager anfører at er litt tilfeldig ettersom foreningen kan falle inn under flere 

kategorier. Klager viser videre til at foreningen er en ideell, ikke-økonomisk og 

frivillig forening, som på eget initiativ jobber for å fremme faget prosjektledelse i 

Norge, på tvers av skillelinjer i samfunnet (næring, sektor, geografi, kultur etc.).  

 

Klager viser til at det er personlige medlemskap i foreningen og anfører at de som 

deltar på arrangementene gjør dette fordi de har interesse av faget prosjektledelse, 

og ikke i regi av sin bedrift. Videre viser klager til at prosjektleder ikke er et yrke, 

men en videreopplæring som kommer i tillegg til et annet yrke. Det anføres at 

foreningen driver frivillig aktivitet, slik som kompensasjonsordningen har til 

formål å fremme. Klager viser til at de, som flere andre organisasjoner, opplever 

at det er vanskelig å opprettholde betalende medlemskap, og at 

merverdiavgiftskompensasjon betyr svært mye for å kunne opprettholde 

foreningens arbeid. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt 

klagen med innstilling 19. desember 2018 til Lotterinemnda.  
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Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget for ordningen er forskrift 15. april 2013 nr. 386 om 

merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner (forskriften), som nå er 

opphevet, men som gjaldt på søknadstidspunktet. 

 

Det fremgår av forskriften § 5 fjerde ledd bokstav b at det ikke gis kompensasjon 

for merverdiavgiftskostnader for «nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, 

fagforeninger, borettslag og partipolitiske organisasjoner.» 

 

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 

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 Forening for Prosjektledelse sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 

18. juli 2018 om å avslå søknad om merverdiavgiftskompensasjon.  

 

Det følger av forskriften § 5 fjerde ledd bokstav b at organisasjoner som fremmer 

medlemmenes nærings- eller yrkesinteresser ikke er omfattet av 

merverdiavgiftskompensasjonsordningen. 

 

Det fremgår av foreningens vedtekter punkt 1.3 at formålet er å bidra til et samlet 

miljø for prosjekt-, program- og porteføljeledelse i Norge. Foreningen skal også 

fremme utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet og påvirke 

myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre 

organisasjoner til fremme av faget. Medlemmene skal holdes løpende orientert om 

utviklingen innen faget.  

 

Det fremgår videre at foreningen er åpen for både personlig medlemskap og 

bedriftsmedlemsskap. Grunnlaget for medlemskap nærmere beskrevet på 

foreningens hjemmesider. Det fremgår her at personlig medlemskap er 

medlemskap  

«for de som jobber som prosjektledere og/eller som prosjektmedlemmer i 

prosjekter og ønsker faglig påfyll, samt et nasjonalt og internasjonalt nettverk. I 

medlemskapet inngår magasinet Prosjektledelse med 4 utgivelser pr. år, 

medlemsmøter, rabatt på sertifisering, kurs, konferanser etc.» 

 

Videre fremgår det at bedriftsmedlemskap er medlemskap  

«for de virksomheter som ønsker å påvirke lokalt og nasjonalt via NFPs styre, 

være høringsinstans, eller tilby sine prosjektledere et nasjonalt og internasjonalt 

nettverk. I medlemskapet inngår vanlige medlemsfordeler som magasinet 

Prosjektledelse med 4 utgivelser pr. år, gratis deltakelse på medlemsmøter, 

samt en bedriftspakke med aktuelle bøker. I tillegg får bedriften profilering på 

vår hjemmeside med logo og link til eget nettsted.» 

 

Lotterinemnda mener at foreningens formål og beskrivelsen av medlemskap på 

foreningens hjemmeside, tilsier at Norsk Forening for Prosjektledelse jobber for å 

fremme medlemmenes nærings- eller yrkesinteresser. Foreningen anses etter dette 
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som en nærings- eller yrkesorganisasjon og faller utenfor ordningen for 

merverdiavgiftskompensasjon.  

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 
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