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Vedtak i Lotterinemnda 5. oktober 2020 
 

Sak  

2020/0199 Kviltorp og Nordbyen Skolekorps – org.nr. 975 719 154 – klage over 

avslag på søknad om tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Kviltorp og Nordbyen Skolekorps (klager) søkte 20. juni 2019 om tilskudd fra 

spilleoverskuddet til Norsk Tipping. 

 

Lotteritilsynet avslo søknaden 2. desember 2019, med den begrunnelse at 

foreningens fordelingsgrunnlag var under minstegrensen på ti millioner kroner, at 

virksomheten ikke er registrert i en nødvendig kategori i Frivillighetsregisteret og 

at foreningen ikke er landsdekkende. 

 

Klager påklaget vedtaket 13. desember 2019. Klager anfører at det er gjort en 

ulovlig endring av kriteriene for mottak av tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk 

Tipping, slik at kun større organisasjoner kan motta støtten. Klager viser for øvrig 

til at korpset har behov for midlene.  

 

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

klagen med innstilling 19. februar 2020 til Lotterinemnda for behandling. 

 

Klager har inngitt merknader 24. februar 2020 til tilsynets innstilling. Klager 

anfører at den eneste begrunnelsen for vedtaket er at foreningen ikke er 

landsdekkende. Klager viser i den anledning til at de er landsdekkende, ettersom 

de er en del av Norges Musikkorps Forbund. Det vises for øvrig til klagen og 

klagers merknader i sin helhet. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget er forskrift 4. mai 2018 nr. 678 om tilskudd til 

samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk 

Tipping (heretter forskriften). 

 

Vilkårene for å være en tilskuddsberettiget organisasjon fremgår av § 4 første ledd 

bokstav a til f, som alle må være oppfylt. I henhold til forskriften § 4 første ledd 

bokstav b må søker «ha fordelingsgrunnlag, jf. § 5, tredje ledd på minimum 10 

mill. kroner i henhold til forrige års regnskap». I § 4 første ledd bokstav c er det 
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opplistet nærmere kategorier i Frivillighetsregisteret som søkeren må være 

registrert i. I første ledd bokstav d oppstilles det vilkår om at organisasjonen må 

være «landsdekkende».  

 

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 

Kviltorp og Nordbyen Skolekorps sin klage gjelder Lotteritilsynets avslag på 

søknad om tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.  

 

Lotterinemnda finner det klart at klager ikke oppfyller vilkårene i forskriften § 4 

første ledd bokstav b og c. Alle vilkårene i § 4 første ledd må være oppfylt, og 

klager er ikke tilskuddsberettiget. 

 

Det er ikke nødvendig å gå nærmere inn på klagers medlemskap i Norges 

Musikkorps Forbund. Heller ikke forbundet faller innunder noen av kategoriene i 

§ 4 bokstav c.  

 

Lotterinemnda kan ikke se at det er gjennomført en ulovlig endring av kriteriene 

for mottak av tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, slik klager anfører. 

Lotterinemnda viser, og slutter seg til Lotteritilsynets redegjørelse om dette i 

innstillingen på side 3, om Stortingets behandling og gjennomføring av ny 

fordeling av tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.  

 

Klager oppfyller etter dette ikke vilkårene for tilskudd etter ordningen.  

 

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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