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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv nr. 232  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 11/12 29.02.2012 
KOMMUNESTYRET                                                  /  
 
Utvalgssak 11/12 Saknr 12/596 Løpenr 2574/12 
 

11-12 UTREDNING- EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD KOMMUNE 
SAKKYNDIG NEMND OG SAKKYNDIG KLAGENEMND - GJENVALG 
AV NEMNDSMEDLEMMENE 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Rakkestad kommunestyre velger i medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf 
eiendomsskatteloven § 33 - en sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdstette 
eiendommer i Rakkestad kommune på grunnlag av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 
 
Den sakkyndige nemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg 
velges tre varamedlemmer. 
 
Medlemmer: 
 

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

 
Varamedlemmer: 
 

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

 
Den sakkyndige ankenemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I 
tillegg velges tre varamedlemmer. 
Medlemmer: 
 

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

 
Varamedlemmer:  
 

1. Kari Heen Bakke 
2. Ole Harald Bjørnstad 
3. Per Murtnes 
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Medlemmene av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd har sitt virke i 
kommunevalgperioden 2011 – 2015. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 16.6.11 – sak nr. 34/11 – eiendomsskattevedtekter 
for Rakkestad kommune. ”Vedtekter om eiendomsskatt”, kapittel I, § 1 – 1, lyder:  
  
I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 velger kommunestyret en 
sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdstette eiendommer i Rakkestad 
kommune på grunnlag av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 
 
Valgperioden følger kommunevalgperioden. 
 
Rakkestad kommunestyre valgte medlemmer til sakkyndig nemnd og sakskyndig ankenemnd i 
møte 16.6.11, sak nr. 33/11.  
 
På bakgrunn av forslag fra valgkomité bestående av Villy Tjerbo og Hans Graarud, ble 
følgende medlemmer valgt: 
 
Sakkyndig nemnd: 
 
Medlemmer: 

4. Elsa Eng (leder)  
5. Tom Boger 
6. Hans Vidar Sølvskudt 

 
Varamedlemmer: 

4. Hege Buer 
5. Jon Reinfjord 
6. Bent Cato Kirkeng 

 
Sakkyndig ankenemnd: 
 
Medlemmer: 

4. Ole Reidar Grimsrud (leder) 
5. Nina Ringsby 
6. Øivind Hansen 

 
Varamedlemmer:  

4. Kari Heen Bakke 
5. Ole Harald Bjørnstad 
6. Per Murtnes 

 
Sakskyndig nemnd er ansvarlig for blant annet å fastsette eiendomskattetakster så korrekt 
som mulig, og at eiendommer – så langt det lar seg gjøre – blir verdimessig likebehandlet. I 
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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.  
 
Rådmannens vurderinger: 
Valgene gjaldt for forrige kommunestyreperiode. Eiendomsskattetiltaket fortsetter likevel 
videre, og nemndene som sådanne kan dermed ha en funksjon i alle år framover. Av den 
grunn bør kommunestyret reoppnevne medlemmene for 2011 – 2015 – fordi det utvilsomt er 
en forutsetning at disse representantene skulle fullføre prosjektet som nå er i gang.  
 
Rakkestad kommune kurser i øyeblikket sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd – i 
forkant av den taksering av boliger, fritidshus, næringseiendommer, verker og bruk og 
offentlig infrastruktur som finner sted i mars – mai 2012. Hele prosjektet hviler altså på 
gjenvalg av representanter til disse organene. 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
FORMANNSKAPET 
   
  
Saksbehandler Laila Olsen Rode  Arkiv nr. 610  
Utvalg Saknr Møtedato  
FORMANNSKAPET 12/12 29.02.2012 
KOMMUNESTYRET /  
 
 
Utvalgssak 12/12 Saknr 12/515 Løpenr 1977/12 
 

12-12 KOMMUNAL REPRESENTASJON I STYRENE I TUNHEIM OG 
KIRKEBY BORETTSLAG  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rakkestad kommunes representasjon i styrene i Tunheim og Kirkeby borettslag 
opphører. 

 
2. Punkt 1 b – strekpunkt 3 – i ”Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune som selger 

og A/L Kirkeby Borettslag som kjøper”, datert 18.03.88, frafalles. 
 

3. Punkt 1 b – strekpunkt 3 – i ”Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune som selger 
og AL Tunheim Borettslag som kjøper”, datert 1.7.85, frafalles. 

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:    

 Vedtekter for Kirkeby borettslag, datert 06.04.2006 
 Vedtekter for Tunheim borettslag, datert 23.4.2008 
 Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune og A/L Tunheim 

borettslag, datert 01.07.1985 
 Kjøpekontrakt mellom Rakkestad kommune og A/L Kirkeby 

borettslag, datert 18.03.1988 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Tunheim borettslag og Rakkestad kommune inngikk avtale om overdragelse av grunn til 
borettslaget i 1985.  På samme måte ble grunn til bygging Kirkeby borettslag overdratt i 
1988.  I kjøpekontraktene ble det for begge borettslagene nedfelt at ”- Rakkestad kommune 
er representert i borettslagets styre”.  På bakgrunn av disse formuleringene har Rakkestad 
kommune hatt representasjon i styrene helt fra opprettelsen av borettslagene, sist for 
perioden 2007 – 2011. 
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Generalforsamlingene i begge borettslagene vedtok nye vedtekter i 2006. Vedtektene har ikke 
tatt med seg kjøpekontraktenes krav om kommunal representasjon i styrene.   
 
Kommunens ansvar for saken: 
Vedtak fattes av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. 
 
Administrasjonens vurdering: 
For at kjøpekontrakt og vedtekter skal stemme overens, må enten borettslagene gjøre en 
vedtektsendring slik at kommunens representasjon i styrene blir vedtektsfestet eller 
kommunen kan frasi seg styrerepresentasjonen.    
 
Konsekvensene ved å ikke la seg representere i styrene er marginale.  De kommunale 
leilighetene i borettslagene blir forvaltet av seksjon teknikk og miljø og kommunen, 
uavhengig av om kommunen sitter i borettslagenes styrer. 
 
Det eksisterer knapt interessemotsetninger mellom kommunen og borettslagene.  
 
Rådmannen ser ikke at kommunen tjener noe på å holde på den tidligere ordningen. I løpet 
av i alle fall de siste femten årene, har det ikke oppstått problemstillinger eller saker som 
rettferdiggjør at den blir opprettholdt. Inntrykket er dessuten at de politiske organer – i 
sammenheng med valgene - sliter med å finne kandidater til å skjøtte disse vervene. Det gjør 
representasjonen mindre reell.  
 
I dag deltar Rakkestad kommune fra tid til annen i borettslag – uten at klausuler – som de 
som i sin tid gjaldt for Kirkeby og Tunheim Borettslag – er aktuelle.  
 
Borettslagene er betryggende styrt og forvaltet via det lov- og regelverk de er underlagt som 
sådanne.   
 
Rådmannen foreslår at kravene om styrerepresentasjon i kjøpekontraktene frafalles. 
 
Dersom politisk nivå ønsker å opprettholde styrerepresentanter i borettslagene, må det 
fremmes forslag på representanter og vararepresentanter til borettslagenes styrer.   
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