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Vedtak i Lotterinemnda 5. mars 2020 
 

Sak  

2019/0242 Kråkstad Musikkorps – org.nr. 994 777 319 - klage over avslag på 

søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Kråkstad Musikkorps (klager) søkte 22. januar 2019 om godkjenning som 

lotteriverdig organisasjon. 

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 23. januar 2019, med den begrunnelse at 

organisasjonen er en hobby- og fritidsforening for voksne, og dermed ikke 

ivaretar et samfunnsnyttig eller humanitært formål. 

 

Vedtaket ble påklaget 24. januar 2019. Klager anfører at korpset har flere faste 

arrangement, inkludert opptredener 17. mai, for kirken og for Kråkstadtunet Bo og 

Behandlingssenter. Videre opplyser klager at korpset har jobbet med skolen på 

Kråkstad. Klager anfører at dette viser at korpsets virksomhet har en sosial 

betydning for andre enn korpsets medlemmer. 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 22. mars 2019 til Lotterinemnda for behandling.  

 

Det rettslige grunnlaget 

Etter lov om lotterier mv. (lotteriloven) § 6, jf. § 4, kreves det tillatelse fra 

Lotteritilsynet for å avholde lotterier, med unntak av lotterier som nevnt i § 7. 

 

Godkjenning kan bare gis til organisasjoner som i sin virksomhet ivaretar et 

humanitært eller samfunnsnyttig formål, jf. lotteriloven § 6 annet ledd, jf. § 5 

første ledd. 

 

Den nærmere avgrensningen av hva som er en lotteriverdig organisasjon og 

hvilken praksis som har vært fulgt i denne sammenheng, er omtalt i 

lotterilovens forarbeider, se NOU 1988: 14 s. 14, Ot.prp. nr. 58 (1993-94) s. 10 og 

Ot.prp. nr. 84 (1998-99) s. 27-28. Det fremgår blant annet at det normalt ikke gis 

lotteritillatelse til hobby- og fritidsforeninger for voksne. Bakgrunnen for dette er 

at voksne mennesker selv bør finansiere egne fritidsaktiviteter. Det kan imidlertid 
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gjøres unntak for virksomhet som har en sosial betydning av et visst omfang for 

andre enn foreningens egne medlemmer, eller for foreninger som er virksomme 

blant barn og unge.  

 

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 

Kråkstad Musikkorps sin klage gjelder Lotteritilsynets avslag 23. januar 2019 på 

søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon. 

 

Det følger av klagers vedtekter § 2 at Kråkstad Musikkorps sitt formål er «å 

arbeide for amatørmusikken i Kråkstad og å opptre innen- og utenbygds etter 

behov». Av søknaden fremgår det at klager har 13 medlemmer, hvorav ingen er 

under 18 år. Lotterinemnda finner på denne bakgrunn, i likhet med Lotteritilsynet, 

at klager er en hobby- og fritidsforening for voksne. 

 

Spørsmålet blir om klager kan godkjennes som lotteriverdig basert på virksomhet 

som har en sosial betydning av et visst omfang for andre enn korpsets 

medlemmer, eller virksomhet blant barn og unge. 

 

Etter fast forvaltningspraksis er det for musikkforeninger oppstilt et 

minimumskrav på ti dokumenterte og utadrettede konserter før lotteritillatelse kan 

gis på grunnlag av vilkåret om sosial betydning for andre enn egne medlemmer, 

jf. eksempelvis Lotterinemndas avgjørelse 18. oktober 2019 i sak 2017/44 

(Bymusikken). Klager har ikke dokumentert at korpset har hatt ti utadrettede 

konserter, og kan ikke godkjennes som lotteriverdig på dette grunnlaget. 

 

Når det gjelder virksomhet blant barn og unge har klager opplyst at korpset har 

vært bevisst på å ta med unge musikere som solister og gjestemusikere, samt har 

jobbet med Kråkstad skole for å inspirere både barna, bl.a. gjennom skolekonsert 

og instrumentprøving. Lotterinemnda har kommet til at dette ikke er tilstrekkelig 

til at organisasjonen kan godkjennes som lotteriverdig på grunnlag av virksomhet 

rettet mot barn og unge. 

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

 
 


