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MØTEINNKALLING 
 
Utvalg: Formannskapet  
Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset  
Dato: 23.01.2013  
Tid: 09:00  
 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Tittel   
   
 13/88   
 Godkjenning av protokoll  

 
1/13 12/3412  Unntatt offentlighet offvl §13   
 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  
 
2/13 12/3405     
 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK  

 
3/13 12/3526 Unntatt offentlighet offvl §13  
 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK  

 
4/13 13/75   
 VALG AV 17. MAI KOMITÈ 2013  

 
 
 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
 
Rakkestad, 16.01.2013 
 
 
Ellen Solbrække (s) 
Ordfører
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2-13 EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG ANKENEMND - SØKNAD OM FRITAK –       
NINA RINGSBY 
 
Saksbehandler:  Ranveig Hansen Arkiv: 232  
Arkivsaksnr.: 12/3405    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Formannskapet 23.01.2013 
/ Kommunestyret  
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Nina Ringsby fritas som medlem i sakkyndig ankenemnd. 
 
2. Som nytt medlem til sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt velges …………. 
 
 
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:  
  
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 
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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. 
 
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 
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. 

 
 
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. 
 



  Sak 4/13 
 

 Side 4 av 5   
 

4-13 VALG AV 17. MAI KOMITÈ 2013  
 
Saksbehandler:  May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 13/75    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Formannskapet 23.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Som nytt medlem etter Ove Gundersen velges: 

• _ _ _ _ _  

Funksjonstid 2013 

 

2. Som nye medlemmer i 17.mai-komiteen i Rakkestad velges: 

• _ _ _ _ _ _ _ _  

• _ _ _ _ _ _ _ _  

• _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Funksjonstid 2013 og 2014. 
 

3. Som leder for 17. mai komiteen i Rakkestad 2013 velges _ _ _ _ _ _ _ 

4. Enhetsleder stabstjenester Oppvekst og kultur deltar på møter i komiteen etter behov. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Bakgrunn 
17.mai-komiteen for Rakkestad består av 6 medlemmer med funksjonstid 2 år, hvorav 3 
medlemmer er på valg hvert år.  Det velges samtidig leder blant komiteens medlemmer.  
Ordfører innkaller til konstituerende møte. 
 
17.mai-komiteen for Degernes er foreldrene i 6. klasse.  Det er ingen politisk oppnevnt komité.   
 
 
Kommunens ansvar for saken: 
I utgangspunktet velges 17.mai-komiteen av Oppvekstutvalget.  Pga møtefrekvens våren 2013 
avgjøres saken i formannskapet slik at komiteen kan komme i gang med sitt arbeid. 
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Andre faktaopplysninger 
17.mai-komiteen i Rakkestad hadde følgende sammensetning i 2012: 
 

1. Espen Storeheier (2011 og 2012) - leder 
2. Anette Kaatorp Larsen (2011 og 2012)  
3. Magnar Aamoth (2011 og 2012)  
 
4. Undis Holt (2012 og 2013) - ikke på valg 
5. Aud Blakkestad (2012 og 2013) - ikke på valg 
6. Ove Gundersen (2012 og 2013) - ikke på valg  

 
Ove Gundersen ble valgt som medlem for 2012 og 2013, men har søkt seg fritatt for vervet i 
2013. Under forutsetning av at Kommunestyret innvilger fritak velges nytt medlem for perioden 
2013.  
 
I planleggingen av arrangement(ene) samarbeider den valgte komiteen med administrasjonen.  
Enhetsleder stab – oppvekst og kultur deltar på innledende møter.  Dette for å kvalitetssikre 
informasjon mellom politisk valgt komité og administrasjon. 
 
Administrasjonen har ansvar for å sende ut informasjon til skoler, barnehager, lag/foreninger og 
buss-selskap. 
 
Det er foretatt en evaluering av arbeidet i 2012 som komiteen for 2013 for seg forelagt på første 
møte.   
 
 
Økonomi: 
Budsjett for feiring av 17.mai i Rakkestad og Degernes forvaltes av Kommunikasjon- og 
serviceavdelingen. For Rakkestad er budsjettet ca. 75.000 kroner og for Degernes ca. 20.000 
kroner.  
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