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Vedtak i Lotterinemnda 7. oktober 2019 
 

Sak  

2019/0036 Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen – org.nr. 881 391 872 - 

klage over avvisning av søknad om tilskudd fra spilleoverskuddet til 

Norsk Tipping for tildelingsåret 2018 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen søkte 28. august 2018 om tilskudd 

fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. 

 

Lotteritilsynet avviste søknaden 19. november 2018, med den begrunnelse at 

foreningens fordelingsgrunnlag var under minstegrensen på ti millioner kroner. 

 

Lotteritilsynets vedtak ble påklaget 30. november 2018. Klager har vist til at de er 

kjent med at den nye forskriften for tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære 

organisasjoner gjaldt fra 7. mai 2018 og at dette innebærer at de for senere år vil 

ha et fordelingsgrunnlag under minstegrensen. Klager anfører imidlertid at de er 

berettiget tilskudd for året 2018, med henvisning til at overgangsordningen ble 

forlenget ut 2018. 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 16. januar 2019 til Lotterinemnda for behandling.  

 

Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget er forskrift 4. mai 2018 om tilskudd til samfunnsnyttige 

og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping 

(forskriften). 

 

Organisasjoner som er samfunnsnyttige eller humanitære, og som ikke er nevnt i 

forskriften § 3, er tilskuddsberettiget etter forskriften § 4 når vilkårene i første 

ledd bokstav a til f er oppfylt.  

 

Det følger av § 4 første ledd bokstav a at organisasjonen må være godkjent som 

lotteriverdig av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Videre følger det av bokstav b at 

organisasjonen må «ha fordelingsgrunnlag, jf. § 5, tredje ledd, på minimum 10 

mill. kroner i henhold til forrige års regnskap». 
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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 

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen sin klage gjelder Lotteritilsynets 

vedtak om avvisning av søknad om tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk 

Tipping tildelingsåret 2018. 

 

For å være tilskuddsberettiget må organisasjonen oppfylle alle vilkårene i 

forskriften § 4 første ledd bokstavene a – f.   

 

Fordelingsgrunnlag for klager, beregnet etter forskriften § 5, er oppgitt til 

1 451 479 kroner. Fordelingsgrunnlaget oppfyller ikke vilkåret i § 4 første ledd 

bokstav b om fordelingsgrunnlag på minimum 10 millioner kroner, og klager er 

således ikke tilskuddsberettiget.  

 

Overgangsordning for utbetalinger i 2018, som klager har vist til, gjelder for 

organisasjoner som mottok inntekter fra lovlig oppstilte gevinstautomater i 2002, 

jf. forskriften § 10 bokstav b. Klager mottok ikke slike inntekter og faller derfor 

utenfor overgangsordningen.  

 

Lotterinemnda bemerker at søknader som ikke oppfyller materielle vilkår i en 

bestemmelse, skal avslås, ikke avvises. Lotteritilsynets vedtak om avvisning er i 

realiteten et vedtak om avslag. Feil benevnelse er uten betydning for vedtakets 

innhold, jf. forvaltningsloven § 41. 

 

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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