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Vedtak i Lotterinemnda 21. april 2020 
 

Sak  

2019/0651 Rolløya Pensjonistforening – org.nr. 986 226 532 - klage over avvisning 

av klage over vedtak om tilbaketrekking av godkjenning som 

lotteriverdig organisasjon 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Lotteritilsynet varslet 4. juni 2019 Rolløya Pensjonistforening (klager) om at 

foreningens godkjenning som lotteriverdig organisasjon ville bli tilbakekalt. 

Varselet var begrunnet med at klager ikke hadde sendt inn regnskapsrapport innen 

fristen 1. juni, og at dette utgjorde et alvorlig brudd på vilkårene for 

godkjennelsen. Fristen for innsendelse av regnskapsrapport ble i varselet utvidet 

til 15. august 2019. 

 

Lotteritilsynet mottok ikke regnskapsrapport innen den utvidete fristen, og fattet 

22. august 2019 vedtak om å trekke tilbake klagers godkjenning som lotteriverdig 

organisasjon. Alle klagers lotteritillatelser som forutsatte godkjenning, herunder 

bingotillatelser, ble tilbakekalt fra samme dag. Klagefrist ble satt til 18. september 

2019. 

 

Klager sendte inn regnskapsrapport 2. oktober 2019, og påklaget samtidig 

Lotteritilsynets vedtak 22. august 2019. Klager ba om at vedtaket ble omgjort, og 

viste til at de allerede hadde sendt regnskapet. For å underbygge dette viste klager 

til kvittering for kjøp av frimerker 7. september 2019. Klager viste videre til at 

vedtaket 22. august 2019 ikke var åpnet før 27. september 2019 grunnet 

ferieavvikling. 

 

Lotteritilsynet avviste klagen 7. oktober 2019. Avvisningen var begrunnet med at 

klagen var innkommet etter klagefristen 18. september 2019. 

 

Klager påklaget avvisningsvedtaket 23. oktober 2019. Klager anfører at det ser ut 

som det er en del misforståelser og uheldige omstendigheter som har gjort at 

saken står der den gjør i dag. Klager viser videre til at tilbaketrekkingen av 

pensjonistforeningens godkjenning som lotteriverdig organisasjon og 

bingotillatelse vil innebære at pensjonistene som har benyttet seg av bingotilbudet 

vil settes i sosial isolasjon. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 
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Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre avvisningsvedtaket og har 

oversendt klagen med innstilling 5. november 2019 til Lotterinemnda for 

behandling. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Det følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven) § 34 at «[d]ersom vilkårene for å behandle klagen ikke 

foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jfr. dog § 31». 

 

Av § 31 første ledd fremgår det at  

 

«[s]elv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under 

behandling såframt 

 

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for 

å ha drøyd med klage etterpå, eller  

 

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.  

 

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges 

vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.» 

 

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 

Rolløya Pensjonistforening sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 7. oktober 

2019 om avvisning av klage over vedtak om tilbaketrekking av godkjenning som 

lotteriverdig organisasjon. 

 

Det følger av forvaltningsloven § 34 at «[d]ersom vilkårene for å behandle klagen 

ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jfr. dog § 31». 

 

I Lotteritilsynets vedtak 22. august 2019 var det opplyst at klagefristen utløp 

18. september 2019. Vedtaket ble påklaget 2. oktober 2019, sammen med 

innsendelse av regnskapsrapport for 2018. Klagen er dermed sendt inn etter 

klagefristen utløp. 

 

Spørsmålet er om det skal gis oppreisning for fristoversittelsen, jf. 

forvaltningsloven § 31 første ledd. Etter denne bestemmelsen kan klagen likevel 

tas til behandling hvis; a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes 

for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller b) det av 

særlige grunner er rimelig at klagen blir behandlet. Ved vurderingen av om 

klagen likevel bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om en 

endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 
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Klager har vist til at det er en del misforståelser og uheldige omstendigheter som 

har gjort at saken står der den gjør i dag, og at tilbaketrekkingen av 

pensjonistforeningens godkjenning som lotteriverdig organisasjon vil innebære at 

pensjonistene som har benyttet seg av foreningens bingotilbud vil settes i sosial 

isolasjon. Når det gjelder fristoversittelsen, er det i klagen over vedtaket 22. 

august 2019 vist til at representant for klager var på ferie og derfor ikke åpnet 

vedtaket før 27. september 2019. 

 

Lotterinemnda er kommet til at fristoversittelsen skyldes forhold på klagerens 

side, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a). Det er klagers ansvar å 

sørge for at vedtak som foreningen mottar, blir lest og følges opp. Klager hadde 

også mottatt forhåndsvarsel om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

Lotterinemnda kan heller ikke se at det foreligger opplysninger om særlige 

grunner som gjør det rimelig at klagen blir behandlet, jf. forvaltningsloven § 31 

første ledd bokstav b). At brukerne av foreningens bingotilbud vil miste sitt tilbud 

gir ikke grunnlag for oppreisning for oversittelse av fristen. 

 

Konklusjon 

Lotterinemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

tilsynets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

 
 


