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1. Innledning 

I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Kultur- og 

likestillingsdepartementets styringssignaler for Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2023. Prop. 1 S 

(2022–2023) for Kultur- og likestillingsdepartementet ble behandlet av Stortinget 16. 

desember 2022 på grunnlag av Innst. 14 S (2022–2023). 

 

Hoveddokumenter og faste møter i styringsdialogen framgår av styringskalenderen, jf. 

vedlegg 1. Departementets styringssignaler gis alltid skriftlig. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal 

følge målene, forutsetningene og kravene i dette tildelingsbrevet, i vedleggene til brevet og i 

departementets instruks til virksomheten samt reglement for og bestemmelser om 

økonomistyring i staten. 

 
2. Mål for 2023 

 
2.1. Overordnede mål 

De overordnede målene for pengespillpolitikken er å forebygge spilleproblemer og andre 

konsekvenser av pengespill og å sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg 

måte. Ansvarlighet er det viktigste målet i pengespillpolitikken. Det er også et hensyn i 

pengespillpolitikken å legge til rette for at inntekter fra pengespill kommer gode formål til 

gode.  

 

De frivillighetspolitiske målene er: 

1. Bred deltakelse og aktivitet i hele landet 

2. Gode rammevilkår for en mangfoldig frivillig sektor 

3. Enkle regelverk og ordninger 

4. En samordnet frivillighetspolitikk 

 

Målet for stiftelsesområdet er å forvalte stiftelsesloven og tilsynsansvaret etter denne.  

 
2.2.  Mål og prioriterte tiltak - Lotteri- og stiftelsestilsynet 

2.2.1 Mål for Lotteri- og stiftelsestilsynet 

Lotteri- og stiftelsestilsynet er statens forvaltningsorgan på pengespill-, stiftelses- og  

frivillighetsområdet, og skal innenfor de målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid  

er fastsatt av departementet, arbeide for å nå målene for den statlige politikken og gi råd til 

staten på disse feltene. Lotteri- og stiftelsestilsynet har også ansvar for å sikre en forsvarlig  

forvaltning av stiftelser. 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynets totale ansvars- og tjenesteområder framgår av Kultur- og  

likestillingsdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Lotteri- og  

stiftelsestilsynet, fastsatt 20. februar 2023.  
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Kultur- og likestillingsdepartementet har for 2023 fastsatt følgende mål for Lotteri- og  

stiftelsestilsynet: 

 

1. Sikre ansvarlige pengespill, forebygge spilleavhengighet og negative sosiale  

konsekvenser av pengespill- og lotteritilbudet 

2. Legge til rette for at overskudd fra pengespill og lotterier tilfaller helse- og 

rehabiliteringsformål, samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur  

3. Legge til rette for en effektiv og trygg forvaltning av pengestøtte til frivilligheten  

4. Sikre en forsvarlig forvaltning av stiftelser og øke kunnskapen om deres 

samfunnsmessige betydning  

5. Bidra til at tilsynet er ledende i å bygge og formidle kunnskap og troverdig 

informasjon om pengespill, stiftelser og støtteordninger for frivilligheten 

 

2.2.2 Særskilte oppdrag for 2023 

2.2.2.1 Pengespill og lotteri 

Ny lov og forskrift om pengespill trådte i kraft 1. januar 2023. Oppfølging og forberedelse av 

nye tilsynsoppgaver som følge av nytt regelverk vil bli en sentral oppgave på pengespill- og 

lotterifeltet i 2023. Dette innebærer bl.a. å sikre at Pengespillregisteret inneholder 

opplysninger i tråd med § 89 i pengespillforskriften, samt å gjennomføre re-godkjenning av 

ikke-fortjenestebaserte organisasjoner og kringkastere. Lotteritilsynet skal fortsette å 

håndheve regelverket overfor ulovlige tilbydere av pengespill på det norske markedet, og å 

gjennomføre tiltak for å stenge slike tilbydere ute.  

 

Lotteritilsynet har videre fått i oppdrag å utrede hvordan et felles, offentlig kontrollert system 

for registrert spill på bingo skal utformes i tråd med nytt pengespillregelverk.  

 

Lotteritilsynet har fått i oppdrag å bistå departementet med å forberede nytt regelverk om 

DNS-blokkering og tilsyn etter nytt regelverk. 

 

Lotteritilsynet skal fortsette å følge opp Handlingsplan mot spilleproblemer 2022-2025 og 

særlig vurdere behovet for tiltak på grunnlag av resultatene fra befolkningsundersøkelsen om 

spilleproblemer i 2023. 

 

Lotteritilsynet er bedt om å utarbeide forslag til nasjonal strategiplan for arbeidet mot 

manipulering av idrettskonkurranser for perioden 2023-2026/7. 

2.2.2.2 Stiftelser 

Stiftelsestilsynet skal håndheve regelverket for stiftelser. Tilsynet skal føre tilsyn og kontroll 

med at stiftelser forvaltes i tråd med stiftelsesloven med forskrifter. Tilsynsansvaret etter 

stiftelsesloven innebærer tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar 
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med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven, samt å treffe vedtak med hjemmel i 

stiftelsesloven.   

 

Stiftelsestilsynet skal føre Stiftelsesregisteret der alle stiftelser skal være registrert. 

Stiftelsestilsynets registervirksomhet skal føre til at registrerte data i størst mulig grad og til 

enhver tid er sikre og korrekte.  

 

Informasjon om stiftelsesregelverket og forvaltning av stiftelser skal i hovedsak gjøres 

gjennom fellestiltak.  

 

Stiftelsestilsynet skal sørge for gode forvaltningsrutiner i tråd med gjeldende regelverk. 

Stiftelsestilsynet skal ha en rådgivende funksjon overfor Nærings- og fiskeridepartementet på 

dette området. Stiftelsestilsynet skal innrette sin virksomhet slik at målene nås på en effektiv 

måte. 

2.2.2.3 Frivillighetsområdet 

Lotteritilsynet skal sørge for gode forvaltningsrutiner i tråd med gjeldende regelverk for de 

ordningene tilsynet forvalter på frivillighets- og idrettsområdet. Tilsynet har også en 

rådgivende funksjon overfor departementet på dette området. Vi viser ellers til oppdaterte 

forskrifter ifb. ny pengespillov som trådte i kraft 1. januar 2023.  

 

Når det gjelder finansiering av oppgavene, se informasjon under punkt 5.1 Utgifter og 3.3 

Forvaltning av spillemidler. 

 

Tilskuddsordninger for og tildelinger til frivillig sektor skal registreres i registreringsløsningen 

til tilskudd.no.  

Spesielt i 2023 

Vi viser til forskrift 5. desember 2022 nr. 2124 om grasrotandel, og behov for tilsyn av 

grasrotmottakere. 

Lotteritilsynet har fått ansvar for tilskuddsordningen for frivilligsentraler, jf. forskrift 30. juni 

2022 nr. 1272 om tilskudd til frivilligsentraler, og 2023 blir første år med tilskuddsutbetaling 

fra tilsynet. 

Tilsynet vil ha arbeid med mangfolds- og inkluderingsordningen for idrett og fysisk aktivitet 

2022–2023. 

Lotteritilsynet har fått ansvar for å forvalte den midlertidige tilskuddsordningen for strømstøtte 

til frivillig sektor, jf. forskrift 1. juli 2022 nr. 1283, endret ved forskrift 20. des 2022 nr. 2342.  

Tilsynet har ansvar for oppfølging av gjenstående saker som gjelder midlertidige 

kompensasjonsordninger for frivilligheten i forbindelse med covid-19-utbruddet. 
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Lotteritilsynet skal bistå i arbeidet med oppfølgingen av gjennomgangen av 

merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.  

Tilsynet skal bistå i arbeidet med gjennomgang av regelverk for Frivillighetsregisteret, samt 

øvrige oppgaver relatert til utvikling av registeret og digitaliserings- og forenklingstiltak på 

frivillighetsområdet knyttet til livshendelsen «Starte og drive en frivillig organisasjon», jf. 

regjeringens digitaliseringsstrategi.  

 

Avdeling for frivillighetsstøtte 

Lotteritilsynet har over tid fått flere og større forvaltningsoppgaver innenfor frivillighetsfeltet 

og det er opprettet en egen avdeling for frivillighetsstøtte. Oppgaver på frivillighetsfeltet har 

vært finansiert dels gjennom midler fra momskompensasjonsordningen og 

rammeoverføringer til administrasjonsposten i 2017 og 2022 samt gjennom andre 

midlertidige finansieringskilder. I tillegg har det vært brukt ressurser fra andre 

arbeidsområder for å løse oppgaver på frivillighetsfeltet. Det er i dag ikke samsvar mellom de 

oppgaver tilsynet har på frivillighetsfeltet og den finansieringen som ligger til grunn for dette 

arbeidet. På bakgrunn av innspill om budsjettbehov i 2024, vil departementet se på 

finansieringen i dialog med tilsynet. 

 

 
2.3.  Viktige prioriteringer for 2023 

Likestilling og deltakelse 

Regjeringen har som mål å redusere forskjellene i samfunnet og å gi alle like muligheter for 

deltakelse. Regjeringen vil bygge videre på og styrke fellesskapsløsningene i det norske 

samfunnet.  

Virksomhetene under Kultur- og likestillingsdepartementet skal delta aktivt i et langsiktig og 

strategisk arbeid for å fremme likestilling og senke tersklene for deltakelse. Virksomhetene 

skal innarbeide tiltak på sitt område med mål om å gi et bredere tilbud og et større mangfold 

av brukere, deltakere og utøvere. 

Tiltakene vil bli fulgt opp i styringsdialogen med departementet i 2023. 

 

3. Styring og kontroll i virksomheten 

 
3.1. Fellesføringer som gjelder for alle statlige virksomheter i 2023  

3.1.1 Lærlinger 

Statlige virksomheter skal tilknytte seg lærlinger, hvor antallet lærlinger skal stå i et rimelig 

forhold til virksomhetens størrelse. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til enhver tid 

ha minst én lærling, og større virksomheter bør ha ambisjoner om flere enn én lærling. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye 

lærefag og om antallet lærlinger kan økes. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til 

opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor. I tillegg ber vi om at Lotteri- og 
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stiftelsestilsynet arbeider for å ta imot studenter i praksis i tråd med intensjonene i 

arbeidslivsrelevansmeldingen. 

 

I årsrapporten for 2023 skal virksomheten rapportere på følgende: Antallet lærlinger, om det 

er vurdert å øke antallet lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket 

opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal også rapportere 

på arbeidet med å ta imot studenter i praksis. Virksomheter som ikke har oppfylt kravene, må 

redegjøre for årsaken til dette og for hva som er gjort for å oppfylle kravene. 

 

3.1.2 Redusere konsulentbruken 

Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom 

departement og virksomhet og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. Lotteri- og 

stiftelsestilsynet skal arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til 

rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og 

holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke 

benyttes. 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i årsrapporten for 2023 rapportere om konsulentbruken, 

herunder om iverksatte tiltak og konkrete resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen. 

Dersom det er fagområder og/eller kompetanseområder i virksomheten der det benyttes 

konsulenter i særlig grad, skal bakgrunnen for dette omtales nærmere. Virksomheten skal 

som en del av rapporteringen også gi en overordnet omtale av ev. kjøp av konsulenttjenester 

fra kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2023 og opplyse om 

totalbeløp for kjøp av slike tjenester. 

 

3.1.3 Muligheter for desentralisert arbeid 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal vurdere hvilke muligheter virksomheten har for økt bruk av 

desentralisert arbeid, med det formål å oppnå mer desentralisering av statlige arbeidsplasser 

og å styrke lokale fagmiljøer, som kan gi distriktspolitisk gevinst. Dette vil være særlig aktuelt 

i sammenheng med utlysning av stillinger, men kan også være aktuelt for allerede ansatte 

som ønsker dette. Slikt desentralisert arbeid bør fortrinnsvis kombineres med mulighet til å 

tilhøre et lokalt kontorfellesskap der det er tilgjengelig. Dersom økt bruk av desentralisert 

arbeid ikke lar seg gjennomføre i virksomheten, skal dette begrunnes særskilt. Eksempel på 

dette vil være dersom det medfører at virksomheten ikke kan levere godt på sine 

hovedoppgaver. Lotteri- og stiftelsestilsynets ledelse har ansvar for å legge rammene rundt 

hvordan økt bruk av desentralisert arbeid skal gjennomføres i sin virksomhet etter drøfting 

med ansette og deres organisasjoner. Dette må gjøres ut fra juridisk rammeverk, arbeidsfelt, 

oppgaver og kompetansebehov. 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i årsrapporten redegjøre for sin vurdering av mulighetene for 

desentralisert arbeid, omfang og bruk av desentralisert arbeid i virksomheten og erfaringene 

med dette. Dersom virksomheten ikke har hatt en økning i desentralisert arbeid eller dersom 
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bruken har gått ned, skal det gjøres særskilt rede for årsakene til dette. Departementene skal 

sammenfatte rapportene fra sine virksomheter. Kommunal- og distriktsdepartementet skal på 

grunnlag av disse gjøre en samlet vurdering av erfaringer med slikt desentralisert arbeid i 

statlige virksomheter. 
 

 

 

3.2.  Andre krav                                                                                                                    

3.2.1 Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven  

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling 

og hindre diskriminering på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og 

seksuell orientering, se likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 26 og 26 a.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal være i forkant når det gjelder å identifisere likestillings-

utfordringene i virksomheten og iverksette korrigerende tiltak. I 2023 skal «virksomhetens 

navn» ha et særlig blikk på kravet til likelønn og iverksette nødvendige tiltak for å rette opp 

eventuelle skjevheter. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet må redegjøre for hvordan man arbeider for å operasjonalisere 

virksomhetens likestillingspolitikk til handling og hvordan virksomheten følger opp 

aktivitetspliktens fire trinn.  

Offentlige myndigheter, i rollen som myndighetsutøvere og tjenesteytere, må jobbe aktivt, 

målrettet og planmessig for å fremme likestillingssituasjonen på eget forvaltningsområde. 

Dette betyr at Lotteri- og stiftelsestilsynet må skaffe kunnskap om likestillingssituasjonen på 

alle diskrimineringsgrunnlag. Videre må virksomheten redegjøre for hva de gjør for å 

integrere hensynet til likestilling i myndighetsutøvelsen, plan- og strategiarbeidet, 

budsjetteringen og tjenesteytelsen. Det vises til veiledningssiden til Bufdir. 

 

3.2.2 Språklov 

Formålet med språkloven som trådte i kraft 1. januar 2022 er å styrke norsk språk slik at det 

blir sikret som et samfunnsbærende språk som skal kunne brukes på alle samfunnsområder 

og i alle deler av samfunnslivet i Norge. Loven skal også sikre vern og status for de øvrige 

språkene staten har ansvar for.  

Loven skal sikre at offentlige organer tar ansvar for å bruke, utvikle og styrke både bokmål 

og nynorsk. Bruk av nynorsk er et sentralt punkt i regelverket. Sentrale statsorganer skal 

veksle mellom bokmål og nynorsk i allment tilgjengelig materiale, slik at ingen av 

skriftspråkene er representert med mindre enn 25 pst.  

Departementet ber om at Lotteri- og stiftelsestilsynet starter opp et arbeid med å forankre 

språkarbeidet systematisk i virksomheten for å sikre at virksomheten ivaretar sine plikter 

etter språkloven. Råd og veiledning fins på språklov.no.  
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3.2.3 Arkiv  

Riksrevisjonen har gjennom undersøkelser avdekket at det fortsatt er svakheter ved 

forvaltningens arkivering og journalføring. Virksomheter under Kultur- og 

likestillingsdepartementet har også potensial for ytterligere forbedring på dette området. En 

økt innsats på dette området har stor betydning for åpenhet og offentlig debatt, 

medbestemmelse, tillit til offentlig forvaltning og demokratisk kontroll. 

Kultur- og likestillingsdepartementet forventer derfor at de underliggende statlige 

virksomhetene forsterker innsatsen for å arkivere, journalføre og sikre dokumentoffentlighet.  

Relevante kompetansetiltak er utarbeidet av Arkivverket og Direktoratet for forvaltning og 

økonomistyring, og er tilgjengelig på Læringsplattformen og Arkivverkets hjemmesider. Det 

er i tillegg utarbeidet ulike veiledere og guider for håndtering av innsynskrav. 

3.2.4 Ledsagerbevis  

Det er en forutsetning at alle med ledsagerbevis, som kjøper billett til ordinær pris til et 

arrangement, får gratis billett for sin ledsager. Virksomheten kan eventuelt tilby 

rabattordninger som gjør at samlet billettpris for personen med funksjonsnedsettelse og 

ledsager ikke overstiger prisen for en ordinær billett. Dette er også en forutsetning for 

departementets tilskudd til aktuelle tilskuddsmottakere, og skal videreformidlers til aktuelle 

tilskuddsmottakere. 

 
3.3. Forvaltning av spillemidler  

Departementet viser til de oppgaver som Lotteri- og stiftelsestilsynet har ved forvaltning av 

spillemidler til blant annet: 

 

• spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, jf. forskrift 5. 

desember 2022 nr. 2123 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære 

organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping 

• spillemidler til drift og utvikling av saksbehandlingssystemet og selve registeret i  

Anleggsregisteret (ANL) – inntektsføres på 3339.07 og utgiftsføres på 339.21 

o ramme ordinær drift og videreutvikling av ANL i 2023: 4 100 000 kroner 

o gjenstående midler fra utviklings- og oppgraderingsprosjekt i 2022 overføres til 

2023. 

• mangfolds- og inkluderingsordning for idrett og fysisk aktivitet 

 

Departementet vil meddele økonomiske rammer, forutsetninger og rapporteringskrav knyttet 

til forvaltningen av spillemidlene i egne brev. Dersom det ved fordelingen av spillemidler er 

gitt fullmakt til å dekke utgifter til administrasjon av ordningene og/eller utgifter til prosjekt- og 

utviklingstiltak på feltet (dvs. at virksomheten har inntektsført spillemidler i statsregnskapet), 

skal virksomheten omtale dette i årsrapporten for 2023.  

 

4. Rapportering 
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4.1. Regnskapsrapport per 31. august 2023 

Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport per 31. august 2023, der det i tillegg 

til forbruket per 31. august også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Departementet 

vil senere sende ut retningslinjer for utarbeiding av en slik rapport. 

 

4.2. Årsrapport for 2023 

Virksomheten skal ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport. 

Årsrapport og årsregnskap skal utarbeides etter en felles struktur for alle statlige 

virksomheter, jf. pkt. 1.6.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

 

Årsrapporten for 2023 utarbeides som eget dokument og sendes til Kultur- og 

likestillingsdepartementet, med kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2023.  

 

For nærmere omtale av kravene til årsrapporten vises det til vedlegg 2.  

 
5. Budsjettildeling og fullmakter 

 

Kultur- og likestillingsdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Lotteri- 

og stiftelsestilsynet i 2023: 

 
5.1.  Utgifter  

Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang i 

2023, må dekkes innenfor den tildelte budsjettrammen. I disposisjonsplanen må det derfor 

innarbeides dekning for alle utgifter som vil påløpe i budsjettåret i henhold til de aktivitetene 

som virksomheten har planlagt for 2023. 

 

Kap. 339 Pengespill, lotterier og stiftelser 

Post Navn Bevilgning 2023 (i 1000 kr) 

01 Driftsutgifter 96 333 

21 Spesielle driftsutgifter 6 282 

 

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av 

lønnsoppgjøret 2022. 

 

For budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgifter og pensjonsutgifter vises til hhv. til 

Finansdepartementets rundskriv R-116 og R-118. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_116_2022.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_118_2021.pdf
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I 2023 innføres det et nytt trinn for arbeidsgiveravgiften på 5 pst. for lønn over 750 000 

kroner, jf. Prop. 1 LS (2022-2023) pkt. 5.1.4. Budsjettmessig kompensasjon ved dette vil 

departementet komme tilbake til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.  

 

 

Kap. 315 Frivillighetsformål 

Post Navn Bevilgning 2023 (i 1000 kr) 

60 Tilskudd til frivilligsentraler 219 080 

61 Midlertidig tilskuddsordning for frivillige 

organisasjoner som følge av ekstraordinære 

strømpriser 

770 000 

70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige 

organisasjoner 

2 025 000 

82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av 

idrettsanlegg 

300 000 

Bevilgningen på disse postene skal også dekke oppfølging av eventuelle klager.  

 

Forutsetninger for disponering av tilskuddsmidlene  

 

Forvaltningen av tilskudd under kap. 315, post 60, 61, 70 og 82 er delegert fra departementet 

til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Tilsynet forvalter også gjenstående midler på kap. 325, post 77 

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19 til blant annet oppfølging av 

klager og etterkontroll. 

Tilsynet kan disponere tildelte midler til forvaltning av tilskuddsordningene. Det kan benyttes 

inntil 4 mill. kroner fra ordningen for strømstøtte og inntil 3 mill. kroner fra koronaordninger  i 

2023. Departementet vil komme tilbake til ev. bruk av tilskuddsmidler fra mangfolds- og 

inkluderingsordningen for idrett og fysisk aktivitet til forvaltning i eget brev om spillemidlene. 

Virksomheten må utarbeide interne retningslinjer for hvordan ordningene skal forvaltes, 

hvordan søknader behandles og hvordan vedtak om tildeling gjøres. Retningslinjene skal 

være i tråd med regler fastsatt i Bestemmelser om økonomistyring i staten, jf. kap. 6.  

Det vises også til Kultur- og likestillingsdepartementets instruks om økonomi- og 

virksomhetsstyring til Lotteri- og stiftelsestilsynet. I de tilfeller hvor 

budsjettdisponeringsfullmakten er delegert til virksomheten og Lotteri- og stiftelsestilsynet 

skal sende tilskuddsbrev og utbetale tilskudd skal det presiseres vilkår, krav til rapportering 

og eventuelle kontrolltiltak ved utbetalingen av tilskudd. Det vises her til vedlegg 3 og 4. Her 

fyller virksomheten inn sitt eget navn og sender dette med som vedlegg til tilskuddsbrevet. 

 

5.2.  Inntekter 

Kap. 3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser 
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Post Navn Bevilgning 2023 (i 1000 kr) 

02 Gebyr – lotterier 8 695 

04 Gebyr – stiftelser 180 

07 Inntekter ved oppdrag 7 539 

 

Dersom inntektene under inntektspostene som er omtalt ovenfor blir mindre enn budsjettert, 

innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres tilsvarende 

mindreinntekten.   

 

Kap. 5568 Sektoravgifter under Kultur- og likestillingsdepartementet 

Post Navn Bevilgning 2023 (i 1000 kr) 

71 Årsavgift – stiftelser 27 775 

73 Refusjon – Norsk Tipping og Norsk Rikstoto 46 845 

 

Oppdragsinntekter  

Inntekter knyttet til oppdragsvirksomhet bruttoføres i statsregnskapet på samme måte som 

øvrige inntekter. For å sikre den fleksibiliteten som er nødvendig for å ivareta intensjonene 

med oppdragsvirksomheten som følge av terminforskyvning av utgifter og inntekter, skal 

merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt 

bevilgning til neste år. 

 

 
5.3.  Budsjettfullmakter 

Merinntektsfullmakt  

For 2023 gjelder følgende merinntektsfullmakter for Lotteri- og stiftelsestilsynet:  

Virksomheten kan overskride driftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekter, jf. Prop. 1 S 

(2022-2023): 

  

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under 

kap. 339 post 01 kap. 3339 postene 02 og 04 

kap. 339, post 01 kap. 5568, post 71 

kap. 339, post 21 kap. 3339, post 07 

 

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til 

overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige 

forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20202021/id2768407/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20202021/id2768407/
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Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt 

bevilgning til neste år. 

 

Fullmakter som det er nødvendig å søke om å benytte 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet må søke Kultur- og likestillingsdepartementet om samtykke til å 

benytte seg av følgende budsjettfullmakter i hvert enkelt tilfelle: 

− Overføring av ubrukt bevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet § 5 

tredje ledd.  

− Overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot innsparing i løpet av 

de tre følgende budsjettår, jf. Bevilgningsreglementet § 11 og 

Finansdepartementets rundskriv R-110 pkt. 2.6.  

− Omdisponering fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf. 

Bevilgningsreglementet § 11 og Finansdepartementets rundskriv R-110 pkt. 2.5. 
− Det vises for øvrig til departementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring 

for utdypende omtale av fullmakter på økonomi- og personalområdet. 

 
6. Budsjettsøknaden for 2025  

Fra og med budsjett 2025 skal budsjettinnspillet fra virksomheten samles til en leveranse, 

med en ny frist. Innen 1. desember 2023 skal budsjettinnspill for 2025 leveres. Innspillet skal 

omfatte langsiktige strategier, ev. satsingsforslag med begrunnelse, konsekvensjusteringer, 

innsparingsmuligheter, omdisponeringer innenfor rammen, ev. tekniske endringer mv.  

 

 
7. Styringskalender for 2023 

Styringskalender for 2023 følger vedlagt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Heidi Karlsen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Caroline Ørvik 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Riksrevisjonen 
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