Veiledning til søknadsskjema og rapporteringsskjema i Altinn.
Gå inn på https://www.altinn.no/no/ og logg på
Velg «Skjema og tjenester»  «Alle skjema og tjenester»

I Nedtrekkslista under «Tjenesteeier/etat» velger du «Lotteri- og stiftelsestilsynet» og du vil da få
opp skjemaene i søkeresultatet. Velg om du vil ha søknadsskjema eller rapporteringsskjema.

Fyll ut skjemaet du har valgt.
Eksempelet under er fra foreningsbingo, men de samme stegene gjelder alle skjema.

Du vil finne mer informasjon om feltet du skal fylle ut ved hjelp av informasjonskapslene. Trykker du
på en av disse kommer hjelpeteksten opp til høyre i skjermbildet.
Skjemaet er dynamisk og endrer seg etter hvilke valg du foretar deg. Velger du f.eks her å hake av for
«Spill i pott»» vil feltene som må fylles ut for denne type spill, bli synlige.

Når du har lastet fylt ut skjemaet, vil det i mange tilfeller være påkrevd å laste opp vedlegg.
Velg arkfanen «Oversikt – skjema og vedlegg»

Velg «bla gjennom», og finn filene som du ønsker å laste opp

Så «Velg filvedlegg»

Når du har lastet opp vedleggene, går du tilbake til hovedskjemaet.

Velg «Kontroller skjema» nederst på siden.
Når skjemaet ikke inneholder feil, trykker du «videre til signering».

På signeringssteget kan du velge å bare bruke «Signer og send inn». Men du har også
muligheten til å skrive ut en PDF av skjemaet med dine valg om du ønsker det. Du vil også få
opp oversikten over hvilke vedlegg som ligger ved skjemaet. Ved innsending får du et
referansenummer. Dette er din kvittering i forhold til Lotteritilsynet og Altinn. Du kan skrive
ut kvitteringen eller velge å få den tilsendt pr. e-post.

Brukerstøtte
Treng du hjelp til innlogging, navigering, eller anna knytt til bruk av Altinn, kan du kontakte
Altinn brukerservice på
Telefon: 75 00 60 00
E-post:support@altinn.no
Tjenesten er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30

Faglig brukerstøtte
Treng du hjelp med faglige spørsmål i utfylling av skjema, kan du kontakte Lotteritilsynet
på 57 82 80 00

