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Saksnr:2011/68-1

Arkiv:047

Saksbehandler:

Jon Arve Tøndevoldshagen

Dato:04.02.2011

Saksframlegg

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
8/11 Formannskapet 14.02.2011

Horing om saksbehandlingsregler ved utskriving av eiendomsskatt

1 S Hørin om saksbehandlin sre ler ved utskrivin av eiendomsskatt_ _
Vedlegg: 

Saksframlegg, brev til kommunene, KSE-posten nr 2/2011 samt notat fra KS
Høring om saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt, Finansdepartementet pr
15.11.10 (ikke vedlagt)

Vedtak til: 


Finansdepartementet (pr epost - postmottak@fin.dep.no)
KS

Saksutredning:

Det vises til saksframlegg mv fra KS som relativt kortfattet oppsummerer viktige punkter i
forslaget til nye saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt.

Vurdering: 


Rådmannen vurderer det slik at noen av endringene som foreslås er prinsipielt viktige for
kommunene. Dette gjelder forslaget om klagerett i alle saker om eiendomsskatt, og forslaget om
at Fylkesmannen skal være klageinstans bortsett fra ved klage over verdsettelsen eller avgjørelser
under kommunens frie skjønn. Spørsmålet om statlig eller kommunalt klageorgan er prinsipielt
viktig. Forslaget kan medføre at kommunene ikke får adgang til rettslig prøving av uavklarte
eiendomsskattespørsmål. Dette anses som uheldig.

Når det gjelder KS sine synspunkter (se saksframlegget til KS i 6 kulepunkter) mente
Hovedstyret i KS at det burde signaliseres klart og tydelig at KS ikke ønsker kompromisser i
spørsmålet om statlig eller kommunalt klageorgan — se kulepunkt 4 og KSE-posten nr 2/2011.

Rådmannens innstillin :

Formannskapet vedtar
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Dovre kommune slutter seg til de synspunkter som KS fremfører i anledning Finans-
departementets høring pr 15.11.10 vedr forslag til endringer i saksbehandlingsregler ved
utskriving av eiendomsskatt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2011

Formannskapets vedtak:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.


