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5015 Bergen  
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Vedtak i Lotterinemnda 1. desember 2020 
 

Sak  

2020/0321 Loddefjord KFUK KFUM-speidere – org.nr. 983 882 102 – klage over 

avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon 

 

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

Sørhøy 

 

Sakens bakgrunn 

Norges KFUK KFUM Speidere søkte 29. august 2019 om 

merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2018 på vegne av seg selv og sine 

underledd.  

 

Lotteritilsynet avslo 2. desember 2019 den delen av søknaden som gjaldt 

underleddene Finnmark Krets og Loddefjord KFUK KFUM-speidere, begrunnet i 

at underleddene ikke var registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.  

 

Norges KFUK KFUM Speidere påklaget vedtaket på vegne av Loddefjord KFUK 

KFUM-speidere (klager) 16. desember 2019. Søknad om registrering i 

Frivillighetsregisteret ble sendt inn via post i god tid før søknadsfristens utløp. 

Sentralleddet sendte e-post til Lotteri- og stiftelsestilsynet 30. august 2019, med 

informasjon om at søknad om registrering i Frivillighetsregisteret ble sendt inn i 

god tid før søknadsfristen. Klager gjør gjeldende at det er et viktig prinsipp i 

frivilligheten at alle skal få mulighet til å delta uavhengig av alder og andre 

forhold, og viser til at speidergruppens ledere i stor grad er seniorer.  

 

Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak for så vidt gjelder 

klager, og har oversendt klagen med innstilling 21. april 2020 til Lotterinemnda 

for behandling. 

 

Klager har inngitt merknader 8. mai 2020 til tilsynets innstilling, med informasjon 

om at søknaden om registrering i Frivillighetsregisteret ble sendt 21. august 2019, 

slik at Brønnøysundregistrene hadde 13 kalenderdager å behandle søknaden på. 

Det vises til at klager ledes av en kvinne på 82 år, og at elektroniske søknader 

synes å ha blitt gitt høyere prioritet og behandlet raskere enn papirbaserte 

søknader. Dette er i realiteten en diskriminering av seniorer. Det vises for øvrig til 

klagen og merknader til klagen i sin helhet. 
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Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget for ordningen er forskrift om 23. oktober 2018 nr. 1600 

om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner (forskriften).  

 

Frivillige organisasjoner kan få merverdiavgiftskompensasjon dersom de er 

registrert i Frivillighetsregisteret, jf. forskriften § 3. Vilkårene i forskriften må 

være oppfylt både på søknadstidspunktet og utbetalingstidspunktet, jf. forskriften 

§ 5 andre ledd. Søknadsfristen for merverdiavgiftskompensasjon er 1. september, 

jf. forskriften § 11 første ledd.  

 

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 

Loddefjord KFUK KFUM-speidere sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak om å 

ikke tildele merverdiavgiftskompensasjon.  

 

Det er et vilkår for merverdiavgiftskompensasjon at søker er registrert i 

Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen 1. september, jf. forskriften § 3 første 

ledd, jf. § 5 andre ledd jf. § 11 første ledd. Ettersom søknadsfristen 1. september 

2019 falt på en søndag, ble fristen utvidet til mandag 2. september 2019. 

 

Det følger av ordlyden i forskriften og praksis fra Lotterinemnda og 

Lotteritilsynet at det må foreligge en faktisk registrering innen fristen. Det er ikke 

tilstrekkelig at søknad om registrering er sendt innen fristen. Se blant annet 

Lotterinemnda sitt vedtak i sak 2020/320. 

 

Det er søker som har ansvar for at enheten er registrert i Frivillighetsregisteret på 

søknadstidspunktet. Dette gjelder selv om saksbehandlingstiden hos registerfører 

medfører at registrering først skjer etter fristen for å søke 

merverdiavgiftskompensasjon. Det vises til at det på Brønnøysundregisterets 

hjemmesider står at det må forventes lengre saksbehandlingstid for papirbaserte 

søknader på grunn av forsendelsestiden til postforsendelser. Registrering i 

Frivillighetsregisteret forelå 3. september 2019, og vilkårene for å søke om eller få 

merverdiavgiftskompensasjon var dermed ikke oppfylt ved søknadsfristen 2. 

september 2019. 

 

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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