Vedtak i Lotterinemnda 18. mai 2021
Sak
2020/0930 Forening LinnErlene – Org.nr. 916 135 017 – Klage over avslag på
søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon
Til stede: Leder Martin Hennig, medlem Shabneet K. Bains og Elisabet Ekberg.
Sakens bakgrunn
Klager søkte om godkjenning som lotteriverdig organisasjon 29. september 2020.
Lotteritilsynet avslo søknaden 5. oktober 2020, med den begrunnelse at
organisasjonen er en hobby -og fritidsforening for voksne, og dermed ikke
ivaretar et samfunnsnyttig eller humanitært formål.
Klager påklaget avslaget 23. oktober 2020. Klager anfører at foreningen, i tillegg
til korsang og opptredener, driver med samfunnsnyttig arbeid som skiller dem fra
andre tilsvarende organisasjoner. Klager viser til at de ved flere anledninger har
samarbeidet om opptredener med koret «Lær norsk med sang», bestående av
kvinner med bakgrunn fra ulike deler av verden. Det vises videre til at foreningen
støtter koret «Lær norsk med sang» økonomisk. Det er også vist til at foreningen
ønsker å sette opp en årlig større forestilling i forbindelse med kvinnedagen den 8.
mars, sammen med «Lær norsk med sang». Målet er bevisstgjøring om
viktigheten av et likestilt og inkluderende samfunn. Klager fremholder også at
arbeidet med forestillingene kan knytte varige vennskapsbånd og bidra til nye
felles prosjekter i fremtiden.
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Lotteritilsynet har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt
klagen til Lotterinemnda for behandling. Lotteritilsynet oversendte klagen med
innstilling til Lotterinemnda 18. november 2020.
Det rettslige grunnlaget
Det rettslige grunnlaget er lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.
(heretter lotteriloven).
I henhold til lotteriloven § 6, jf. § 4, kreves det tillatelse fra
Lotteritilsynet for å avholde de fleste lotterier.
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Godkjenning kan bare gis til organisasjoner som ivaretar humanitært eller
samfunnsnyttig formål, jf. lotteriloven §§ 6 annet ledd, jf. § 5 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
Klager sin klage gjelder Lotteritilsynets vedtak 5. oktober 2020 om avslag på
søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon.
Spørsmålet for Lotterinemnda er om klager i sin virksomhet ivaretar et
«humanitært eller samfunnsnyttig formål», jf. lotteriloven §§ 6 annet ledd, jf. § 5
første ledd.
Det følger av klagers vedtekter §§ 1 og 2 at organisasjonen er «en frittstående
sangforening», med formål å «drive et ensemble» som «skal utvikle
sangferdigheter, trygghet og musikkglede blant kvinner i alle aldre i Lillesand og
omegn». Det er også nedfelt som foreningens formål at «[f]oreningen skal være
en ressurs for kulturlivet i Lillesand». I vedtektene § 3 fremgår det at foreningens
virkeområde er å «[o]pptre med sang og forestillinger til glede for
lokalsamfunnet» og «[v]ære et musikalsk kvinnenettverk i Lillesands
nærområde». I vedtektene § 4 fremgår det at «[e]nsemblet er åpent for inntil 20
kvinner med evne og interesse for å synge og underholde».
Klager har vist til at de samarbeider om opptredener med koret «Lær norsk med
sang», og at målet med samarbeidet er bevisstgjøring om viktigheten av et likestilt
og inkluderende samfunn. Klager har også vist til at de bidrar med å skaffe midler
for å drifte koret «Lær norsk med sang», og at det er klager som bidrar med
kostnadene i forbindelse med korenes felles forestillinger.
Etter Lotterinemndas syn kan ikke klagers virksomhet anses for å ha et
humanitært formål. Klager driver ikke hjelpevirksomhet, i form av redningsarbeid
eller nødhjelp, og det er heller ikke dokumentert at organisasjonen gir pengestøtte
til organisasjoner som driver humanitær virksomhet. Verken klager eller koret
«Lær norsk med sang» driver humanitært arbeid i form av redningsarbeid eller
nødhjelp. Klagers samarbeid med koret og eventuelle økonomisk bidrag er derfor
ikke tilstrekkelig til at klagers virksomhet kan anses å ha et «humanitært» formål.
Ved vurderingen av «samfunnsnyttig formål» må det først vurderes om
foreningen er å anse som en fritidsforening for voksne, jf. lovens forarbeider
inntatt i NOU 1988:14 s. 14, Ot.prp. nr. 58 (1993-94) s. 10 og Ot.prp. nr. 84
(1998-1999) s. 27-28. Dersom klager er å anse som en fritidsforening for voksne
må det vurderes om foreningen likevel har en sosial betydning av et visst omfang
for andre enn foreningens egne medlemmer, eller er virksom blant barn og unge.
Etter Lotterinemndas syn tilsier klagers vedtekter at foreningen er en
fritidsforening for voksne kvinner. Det legges avgjørende vekt på at
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sangforeningen skal være et musikalsk kvinnenettverk, som utvikler
sangferdigheter, trygghet og musikkglede hos medlemmene.
Av søknaden fremgår det at klager har 16 medlemmer, hvorav ingen er under 18
år. Klagenemnda kan ikke se at det fremkommer dokumentasjon i saken som
tilsier at foreningens aktiviteter er rettet mot barn og unge. Klagers aktivitet kan
derfor ikke anses som virksom blant barn og unge.
Lotterinemnda har merket seg klagers anførsler, og vurderer klagers engasjement
og samarbeid med koret «Lær norsk med sang» som et positivt tiltak for
nærmiljøet. Nemnda finner imidlertid at korets sosiale betydning for andre enn
dets egne medlemmer er av begrenset omfang, og ikke er tilstrekkelig omfattende
til at dette kan anses å ivareta et samfunnsnyttig formål etter lotteriloven. Det
legges avgjørende vekt på at klagers utadrettede virksomhet er begrenset. Av
innlevert årsrapport fremgår det at foreningen hadde syv opptredener eller
konserter i 2018 og tre opptredener eller konserter i 2019. Foreningen har vist til
at samarbeidet med koret «Lær norsk med sang» skal resultere i én forestilling
den 8. mars 2021. Det er ikke vist til øvrige aktiviteter av sosial betydning i 2020
eller 2021, utover at klager håper at forestillingen vil gi muligheter for fremtidige
fellesprosjekter. I Lotterinemndas avgjørelse 21. november 2013 i sak 2013/62
hadde Mannskoret Klang dokumentert 14 årlige opptredener, men dette ble ikke
ansett som tilstrekkelig utadrettet virksomhet. I Lotterinemndas avgjørelse 3.
desember 2015 i sak 2015/44 var det dokumentert 10 årlige opptredener, men
dette ble ikke ansett som tilstrekkelig utadrettet virksomhet.
På bakgrunn av overnevnte vurderinger kan Lotterinemnda ikke se at klager har et
samfunnsnyttig eller humanitært formål i lotterilovens forstand. Klager kan derfor
ikke tilgodeses med lotteritillatelse.
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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