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RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Rindal kommune støt ter  hør ingsu ttalen fra KS vedrørende nye 
”saksbehandlingsregler ved utskriving av Eiendomsskatt” 
 
 
 
 
02.02.2011 Kommunestyret 
 
Rådmannen refererte vedtaket i hovedstyret i KS 
 
Forslag i møte: 
Ingen. 
 
Avstemning: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-005/11 VEDTAK: 
Rindal kommune støt ter  hør ingsut talen fra KS vedrørende nye 
”saksbehandlingsregler ved utskriving av Eiendomsskatt”
 
 
Vedlegg: -Brev fra Finansdept – Høring om saksbehandlingsregler ved utskriving
   av Eiendomsskatt – brev av 15.11.2010. 

-Innledning/oversikt/sammendraget i selve høringsdokumentet 
-Brev fra KS av 16.12.10 - Høring om saksbehandlingsregler ved 
utskriving av Eiendomsskatt 
-Saksframlegget fra KS i saken 

 

 
BAKGRUNN 
Finansdepartementet har jobbet ut et nytt forslag til saksbehandlingsregler ved utskriving av 
eiendomsskatt. 
Dette er nå sendt på høring – med høringsfrist 12.02.11. 
KS har engasjert seg sterkt i saken og har pr. i dag laget et saksframlegg til høringen for 
behandling i KS sitt hovedstyre 26.01.11. 



Dette saksframlegget er vedlagt saken og rådmannen mener dette er meget dekkende for vårt 
behov for saksframlegg også i Rindal kommune. 
Derfor lager ikke rådmannen eget saksframlegg i saken. 
 
 
VURDERING 
Rådmannen mener administrasjonen i KS har gjort et godt og riktig arbeid i saken, og 
summert opp på en god måte ved følgende punkter: 

- Klageordningen for eiendomsskatt bør være kommunal både når det gjelder 
verdsettelsen og andre klagegrunner 

- Utvidelse av myndigheten til nemndene som behandler klager over verdsettelsen vil gi 
uavhengighet fra kommunestyret og sikre skattyters rettssikkerhet 

- Klageordningen kan innføres ved at eiendomsskatteloven §§ 19 – 20 trer i kraft 
- Dersom fylkesmannen blir klageinstans i saker om eiendomsskatt, bør det åpnes for at 

kommunene reiser søksmål mot staten vedrørende skattevedtak til kommunens ugunst 
- Forvaltningsloven bør som utgangspunkt gjelde ved utskriving av eiendomsskatt. 

Noen av forvaltningslovens regler bør tilpasses eiendomsskattens karakter. Dette 
gjelder særlig reglene om begrunnelse av vedtak og dekning av saksomkostninger. 

- Opplysningsplikt og medvirkningsplikt for skattyter støttes 
 
 
Om hovedstyret i KS ikke gjør et vesentlig annet vedtak enn det administrasjonen i KS har 
lagt opp til i sitt saksframlegg, vil rådmannen anbefale å støtte KS sin høringsuttale. 
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