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Vi er en foreldrekomité som skal skaffe penger for å sende årskullet fra 1995 ved Skrim ungdomsskole i Kongsberg på en Toleransereise til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland i 2010. En
inntektskilde som ble vurdert og satt i gang var lotteri. Basert på informasjon vi fant på hjemmesiden til Lotteritilsynet var det ikke nødvendig å søke om tillatelse dersom vi holdt oss innenfor
kriterier knyttet til makspris pr lodd, makspris pr gevinst og makspris for alle gevinstene til
sammen. Andre har holdt tilsvarende lotterier med godkjennelse tidligere år. Vi må nok innrømme
at vi er ferske i dette "gamet" og at informasjonen på hjemmesidene til Lotteritilsynet blir litt overveldende, og dermed ikke like lett å få tak i. Men, etter nok en sjekk innså vi at vi antakelig skulle
ha sendt inn en melding om lotteriet vårt. Vi førte opp det som vi oppfattet som nødvendige
opplysninger og sendte inn melding om lotteri pr. e-post for at dette skulle skje raskt. Nå har vi
mottatt et, i våre øyne, sjokkerende brev som sier at "... Foreldrekomiteen v/Skrim Ungdomsskole
ikke kan avholde meldingslotteri". Dette er en vurdering og tilbakemelding vi herved klager på.
Det formelle og juridiske språket som er benyttet i Lotteriloven og til dels i Lotteritilsynets brev er
ikke like lett tilgjengelig for oss som ikke jobber med dette til daglig. Vi beskriver derfor våre
tolkninger i dette brevet.
I Lotterilovens § 1a "Lovens formål" står det at formålet med loven er å " ... legges til rette for at
lotterier kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid".
Målsettingen vår er å gi elevene den viktige ballasten en slik tur vil gi dem - en "hands-on" bevisstgjøring av hva som skjedde under 2. verdenskrig og om hvordan rasismen ble satt i politisk system.
Dette er kunnskap og erfaring som den teoretiske undervisningen på skolen aldri vil kunne gi
elevene, og er dermed en ekstra dimensjon i forhold til hva den offentlige skolen tilbyr. Turen vil
også samle elevene og gi mange positive opplevelser. Det er viktig å tilby ungdommene en slik tur
for at de skal kunne bygge opp sine egne meninger og holdninger, gi en inspirasjon til økt
samfunnsansvar og bli bevisst på at den enkelte har et ansvar for at noe lignende ikke skjer igjen.
Sett i lys av massemedias oppslag den siste tiden, og det at Kunnskapsdepartementet har lagt ut
pressemelding den 4/5-2010 om at de har opprettet "Arbeidsgruppe mot rasisme og antisemittisme",
kan ikke dette initiativet tolkes på noen annen måte enn å være samfunnsnyttig og humanitært. Når
det gjelder massemedias fokus kan vi blant annet referere til artikkelen "Rasisme blant barn må
bekjempes" som ble publisert i Nationen den 16. mars 2010. Vedtaket fra Lotteritilsynet bestrider
etter vår mening dermed formålet med Lotteriloven.
I Lotterilovens § 5 "Lotteriers formål" står det at "Lotteri kan bare avholdes til inntekt for et
humanitært eller samfunnsnyttig formål".
Som forklart tidligere har dette lotteriet et humanitært og samfunnsnyttig formål.
Brevet fra Lotteritilsynet sier at "Ut i fra de opplysningene vi har i saken mener vi at
Foreldrekomiteen ved Skrim Ungdomsskole arbeider med ivareta offentlige oppgaver".
Skolen er utøver av de offentlige oppgavene og vil derfor gå gjennom de skolefaglige temaene
uavhengig av en slik tur. Vår hensikt er å bidra med en gave som gjør det økonomisk mulig å bytte
ut teorien de kan ta imot i et klasserom med en arena så tett på problemstillingen at inntrykk og

opplevelse gjør forståelsen og læringen bedre. All tilbakemelding fra tidligere elever er at den
teoretiske læringen de har hatt i forkant av slike turer har vært så fjern og abstrakt fra dagens
samfunn at de egentlig ikke har forstått. Etter å ha gjennomført turen er bildet de sitter igjen med et
helt annet. Dette har kommet tydelig fram i de oppgaver som er gjennomført i ettertid.
Ut i fra dette kan vi ikke se at vi ivaretar noen offentlige oppgaver, disse står skolen for.
Brevet fra Lotteritilsynet sier at "En foreldrekomite vil heller ikke bli vurdert som ideel og frivillig
organisasjon etter Lotteriloven".
Vår tolkning er at Lotteriloven ikke går så spesifikt inn og vurderer hva som er en ideel og frivillig
organisasjon. Kriterier for å vurdere hva som er en ideel og frivillig organisasjon må dermed være
beskrevet et annet sted. Det er ikke oppgitt i brevet hva disse kriteriene er. Vi i komiteen deltar
frivillig og har ingen offentlige eller kommersielle føringer. Vi ser med andre ord på oss selv som en
ideel og frivillig organisasjon.
Brevet fra Lotteritilsynet sier at "Det fremkommer av søknaden at lotteriet allerede er startet.
Lotteritilsynet gjør oppmerksom på at lotteriet må avsluttes umiddelbart og at flere brudd på
lotterilovgivningen kan medføre konsekvenser for arrangør av lotteriet".
I følge Lotterilovens § 14a "Pålegg om retting av ulovlig forhold og opphør og stenging av ulovlig
virksomhet" står det "Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kan
Lotteritilsynet gi pålegg til den ansvarlige om å rette det ulovlige forholdet, eller om at den ulovlige
virksomheten skal opphøre eller stenge. Ved utferdigelse av pålegg skal det settes en frist for
oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning
som rettskraftig dom".
Vår tolkning av Lotteriloven tilsier at Lotteritilsynet i brevet skulle opplyse om hvilke konsekvenser
dette innebærer. Vi anser ikke dette punktet for tilfredsstilt i brevet fra Lotteritilsynet.
Lotteritilsynets hjemmeside sier følgende: "Ein kan be om utsetjing av iverksetjing av vedtaket til
klagesaka er endeleg avgjort dersom gjennomføring av vedtaket kan tenkjast å vere til skade for
parten, jf. forvaltningslova §11". Siden et overskudd fra dette lotteriet dreier seg om en så stor andel
av inntektene som må til for å gjennomføre turen ber vi om en slik utsettelse.
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