
   Rakkestad kommune  
 

MØTEINNKALLING 

Kommunestyret 
 
Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus  
Dato: 21.3.2013  
Tid: 18.30 
 

SAKSLISTE 
 
Folkets spørretime 
Spørsmål til ordføreren må meldes innen mandag 18. mars 2013.  
 
 
Saksnr. Tittel   
   
2/13 12/3526 Unntatt offentlighet offl §13  
 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK  

 
3/13 12/3405   
 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK  

 
 
Orienteringssak: 
• Ressurser i helsestasjonen og skolehelsetjenesten. 
 
Temamøte: 
• Eiendomsskatt, agenda følger vedlagt. 
 
 
Andakt holdes i grupperom 1 kl. 18.15. 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Sakskart med saksdokumenter er utlagt på Servicekontoret og Biblioteket f.o.m. 14.3.2013 
og t.o.m. møtedagen. 
 
Kommunestyremøtet overføres av Radio 5 på frekvens 102,9. 
 
 
Rakkestad, 14. mars 2013  
 
Ellen Solbrække  
Ordfører 



  Sak  3/13 
 

Side 2 av 5 

3-13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK  
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: 232  
Arkivsaksnr.: 12/3405    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Formannskapet 23.01.2013 
12/13 Formannskapet 27.02.2013 
3/13 Kommunestyret 21.03.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Nina Ringsby fritas som medlem i sakkyndig ankenemnd. 
2. Som nytt medlem til sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt velges Solveig Reiten. 

 
 
Behandling i Formannskapet den 23.01.2013 sak 2/13 
 
Formannskapet behandling 
Saken utsettes til formannskapets møte 27.02.2013. 
 
Formannskapets vedtak 
Saken utsettes. 
 
 
 
Behandling i Formannskapet den 27.2.2013 sak 12/13 
 
Formannskapet behandling 
Rådmannens forslag til punkt 1 enstemmig vedtatt. 
 
Solveig Reiten ble foreslått som nytt medlem i sakkyndig ankenemnd.  Forslaget ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 

1. Nina Ringsby fritas som medlem i sakkyndig ankenemnd. 
2. Som nytt medlem til sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt velges Solveig Reiten. 

 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 16.6.11 – sak nr. 34/11 – eiendomsskattevedtekter 
for Rakkestad kommune. ”Vedtekter om eiendomsskatt”, kapittel I, § 1 – 1, lyder:  
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I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 velger kommunestyret en 
sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer i Rakkestad 
kommune på grunnlag av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 
 
Valgperioden følger kommunevalgperioden. 
 
Rakkestad kommunestyre valgte medlemmer til sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd i 
møte 22.03.12, sak nr. 8/12.  
 
Følgende ble valgt: 
Sakkyndig nemnd: 
Medlemmer: 

1. Elsa Eng (leder)  
2. Tom Boger 
3. Hans Vidar Sølvskudt 

Varamedlemmer: 
1. Hege Buer 
2. Jon Reinfjord 
3. Bent Cato Kirkeng 

 
Sakkyndig ankenemnd: 
Medlemmer: 

1. Ole Reidar Grimsrud (leder) 
2. Nina Ringsby 
3. Øivind Hansen 

Varamedlemmer:  
1. Kari Heen Bakke 
2. Ole Harald Bjørnstad 
3. Per Murtnes 

 
Medlemmene av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd har sitt virke i 
kommunevalgperioden 2011-2015. 
 
Sakkyndig nemnd er ansvarlig for blant annet å fastsette eiendomskattetakster så korrekt 
som mulig, og at eiendommer – så langt det lar seg gjøre – blir verdimessig like behandlet. I 
samarbeid med den sakkyndige ankenemnda, beslutter den retningslinjene og rammene for 
takseringsarbeidet.  
 
Sakkyndig ankenemnd er i hovedsak klageorgan, og tar stilling til klager på enkeltvedtak 
etter at sakkyndig nemnd har behandlet sakene som førsteinstans.  
 
 
Andre faktaopplysninger 
Rakkestad kommune har mottatt følgende søknad om fritak fra sakkyndig ankenemnd – 
eiendomsskatt fra Nina Ringsby: 

Søker herved om fritak som medlem i sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 
grunnet mitt engasjement for kommunen med klagesaksbehandlingen – 
eiendomsskatt. 
 
Opplyser for ordens skyld at jeg ikke har opptrådt på vegne av sakkyndig ankenemnd i 
2012. 
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Administrasjonens vurdering 
Nina Ringsby har et ansettelsesforhold i Rakkestad kommune i forbindelse med 
klagesaksbehandlingen av eiendomsskatt. Hun bør, med bakgrunn i bestemmelsene i 
Kommuneloven § 40 nr 3 bokstav b og Forvaltningsloven § 6 annet ledd, fra vervet som 
medlem av sakkyndig nemnd valgt av kommunestyret 22.03.12, sak nr. 8/12. 
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TEMAMØTE – EIENDOMSSKATT 
 

Kommunestyret, 21. mars 2013   

 
 
Agenda: 
 

1. Åpning av temamøtet - ved Ordfører. 
 

2. Eiendomsskatt - Ordningen som sådan og i Rakkestad kommune spesielt - 
ved Rådmannen. 
 
 Kommunal eiendomsskatt - ordningen. 
 Eiendomsskatt i Rakkestad kommune - hvorfor er det utredet og vedtatt og 

hvordan er ordningen utformet lokalt. 
 Status for eiendomsskatt 2013 og videre utvikling av ordningen 2013 - 2016 - jf. 

Budsjett og økonomiplan. 
 
 

3. Debatt. 
 

4. Oppsummering ved Rådmannen. 
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