Vedtak i Lotterinemnda 5. oktober 2020
Sak
2020/0263 Troens Ord Sandefjord – org.nr. 971 317 590 – klage over vedtak om
avslag på innmeldt smålotteri
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, medlem Åse Gustavsen og medlem Ingjald
Sørhøy
Sakens bakgrunn
Troens Ord Sandefjord (klager) meldte 25. februar 2020 inn et smålotteri med
formål om samle inn penger til drift av et bo- og omsorgstilbud på Mjølløst gård
til mennesker som sliter med rus og andre utfordringer.
Lotteritilsynet fattet vedtak 27. februar 2020 om avslag på innmeldt smålotteri
med den begrunnelse at virksomheten ivaretar en offentlig oppgave. I tillegg
påpekte tilsynet at virksomheten hadde et kommersielt tilsnitt.
Klager påklaget vedtaket 27. februar 2020. Klager anfører at tiltaket ikke kan
vurderes som en kommersiell aktør, da arbeidet er basert på frivillighet. Klager
viser til at organisasjonen ikke mottar offentlig støtte for de som bor på Mjølløst
gård, og at beboerne betaler av egne midler. Klager viser også til at
organisasjonen tidligere har fått godkjent flere lotterier. 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 30. mars 2020 til Lotterinemnda for behandling.
Det rettslige grunnlaget
Etter lov 24. februar 1995 om lotterier mv. (lotteriloven) § 6 jf. § 4, kreves
godkjenning fra Lotteritilsynet for å avholde lotterier, med unntak av lotterier som
nevnt i § 7. I henhold til lotteriloven § 7 første ledd bokstav b kan det uten
tillatelse avholdes forhåndstrukne og etterhåndstrukne lotterier med en begrenset
omsetning.
Nærmere regler om unntak fra kravet om lotteritillatelse er gitt i forskrift 21.
desember 2000 nr. 1366 om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret (heretter
forskriften). Det følger av forskriften § 5-1 første ledd at organisasjoner som i sin
virksomhet ivaretar formål som nevnt i lotteriloven § 5 første ledd (humanitært
eller samfunnsnyttig formål) kan avholde forhåndstrukne og etterhåndstrukne
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lotterier med omsetning inntil 200 000 kroner uten tillatelse. Det skal på forhånd
sendes melding til Lotteritilsynet om slikt lotteri, jf. forskriften § 5-1 tredje ledd.
Forskriften § 5-1 andre ledd fastsetter at unntaket fra kravet om lotteritillatelse, jf.
første ledd, også gjelder for lokale og regionale ideelle og frivillige organisasjoner
der lotteriets inntekter ikke skal benyttes til kommersielt basert virksomhet eller
til ivaretakelse av offentlige oppgaver.
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
Troens Ord Sandefjord sin klage gjelder Lotteritilsynets avslag 27. februar 2020
på innmeldt smålotteri.
I Enhetsregisteret fremgår det at klager tilbyr «støtte og hjelp til rehabilitering til
mennesker som av ulike årsaker har det tungt og vanskelig», og at dette søkes
oppnådd «blant annet gjennom bo- og omsorgsplass på Mjølløst Gård, og
gjennom ettervernsboliger». Formålet med det innmeldte lotteriet er å samle inn
penger til drift av dette bo- og omsorgstilbudet «til mennesker som sliter med rus
og andre utfordringer».
Lotterinemnda mener at klagers virksomhet i denne sammenhengen må anses som
ivaretakelse av offentlige oppgaver, og som ikke regnes som lotteriverdig formål,
jf. forskriften § 5-1. Det vises til at bo-, rehabilitering- og omsorgstilbud for den
angitte gruppen er en offentlig oppgave, og at klagers tilbud i stor grad er et
supplement til offentlige tilbud. Lotteritillatelse skal av denne grunn ikke gis.
Lotterinemnda har etter dette kommet til at klager ikke kan avholde smålotteri.
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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