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MØTEINNKALLING   
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 03.04.2017 kl. 08:00  
Sted: Formannskapssalen, Skedsmo rådhus  
Arkivsak: 15/00008  

 
 

SAKSKART  Ca.tid for 
behandling 

Saker til behandling 

21/17 
16/00120-
7 

Godkjenning av protokoll 08:00 

22/17 
15/00244-
17 

Orientering om kommunens informasjon til 
innbyggere på Holt/ Vestvollen 

8:10 

23/17 
17/00040-
1 

Status for det administrative arbeidet i 
forbindelse med kommunereformen 

8:30 

24/17 
17/00040-
2 

Kontrollutvalgets oppgaver ved 
kommunesammenslåing 

8:40 

25/17 
16/00034-
15 

Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  9:10 

26/17 
15/00270-
7 

Orientering fra revisor  10:15 

27/17 
16/00033-
20 

Referater 10:45 

28/17 
15/00218-
25 

Eventuelt 11:00 

    

 
 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
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Arkivsak-dok. 16/00120-7 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.3.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Utkast til protokoll fra møtet 13.3.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Skedsmo kontrollutvalg 
 
Dato: 13.03.2017 kl. 08:00 
Sted: Stillverksveien ressurssenter, Stillverksveien 6, Lillestrøm 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Trine Wollum, leder 

Øyvind Skaarer, nestleder 
Kaveh Abdali 
Kjell Tore Wirum 
Elin Garcia  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Avdelingssjef ved Tjenestekontoret Per Gjertsen møtte under 

sak 13. Konst rådmann Erik Nafstad møtte under sak 14 og 
delvis under sak 19. Kommune-advokat Hans Tore Hoff møtte 
under sak 14. Avdelingssjef i avdeling Adm psykisk helse og 
rus Linda Årnes Gulbrandsen møtte under omvisning på 
senteret og sak 20.  
Fra Romerike revisjon møtte forvaltningsrevisor Miriam Sethne 
frem til behandlingen av sak 18. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 13, omvisning på senteret, sakene 
14, 20, 12, 15, 16, 17, 18, 19. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

12/17 16/00120-5 Godkjenning av protokoll 3 

13/17 17/00030-1 
Oppfølging av tilsyn med samhandling om 
utskrivningsklare pasienter 2015 

4 

14/17 16/00111-9 
Årlig orientering om kommunens system for og 
behandling av varsling 

5 
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15/17 16/00049-7 
Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunksjonen i 
Skedsmo 
kommune 

6 

16/17 17/00031-1 
Forvaltningsrevisjon internkontroll - prosjektplan på 
delleveranse 1, overordnet internkontroll 

7 

17/17 15/00270-5 Orientering fra revisor 8 

18/17 
16/00033-
18 

Referater  9 

19/17 
15/00218-
23 

Eventuelt  10 

20/17 17/00016-4 Orientering - Stillverksveien ressurssenter 11 

 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 12.10 
 
 
Trine Wollum 
Leder for kontrollutvalget   
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Saker til behandling 

12/17 Godkjenning av protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 12/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.02.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.02.2017 godkjennes. 
 
 
[Lagre]  
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13/17 Oppfølging av tilsyn med samhandling om utskrivningsklare 
pasienter 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 13/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Avdelingssjef Per Gjertsen gjorde rede for hvordan kommunen jobber med å følge 
opp Fylkesmannens tilsyn. Avvikene er lukket, og saken er avsluttet i forhold til 
Fylkesmannen. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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14/17 Årlig orientering om kommunens system for og behandling av 
varsling 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 14/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling  
Kommuneadvokat Hans Tore Hoff orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
Det varslede vedlegget er ikke sendt ut. Dette er kommunens retningslinjer, som ble 
sendt ut med behandlingen av denne saken i 2016. 
 
Kontrollutvalget ønsker å få en orientering på overordnet nivå om medarbeider-
undersøkelsen 2017. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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15/17 Kontrollrapport 2016 - skatteoppkreverfunksjonen i Skedsmo 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 15/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
2. Kontrollrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 Saken tas til orientering. 

 
 
Møtebehandling 
Utvalget påpekte at kontrollutvalget ikke har innstillingsrett i denne saken, og strøk 
punkt 2 i forslaget til vedtak. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 
 
[Lagre]  
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16/17 Forvaltningsrevisjon internkontroll - prosjektplan på 
delleveranse 1, overordnet internkontroll 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 16/17 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Skedsmo kommune, 
delleveranse 1, overordnet internkontroll i henhold til prosjektplanen. Revisjonen 
gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. Rapporten leveres 28. september 
2017. 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker at revisjonen ser på fremdriftsplanen i prosjektet. Forslaget til 
vedtak be endret tilsvarende. 

Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Skedsmo kommune, 
delleveranse 1, overordnet internkontroll i henhold til prosjektplanen. Revisjonen 
gjennomføres innenfor en ramme på 400 timer. Kontrollutvalget ber revisjonen 
komme tilbake til møtet 3.4. med en revidert fremdriftsplan med sikte på tidligere 
leveranse. 

[Lagre] 
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17/17 Orientering fra revisor 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 17/17 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken tas til orientering. 

Møtebehandling 
Revisor orienterte om bl.a. forvaltningsrevisjon på eiendomsskatt som er i rute. 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

[Lagre] 
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18/17 Referater 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 18/17 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Skriv inn forslag til vedtak 

Møtebehandling 
Brev fra henvender i sak 4/17 ble delt ut i møtet.  Møtet ble lukket under behandlingen 
av brevet i henhold til Offl § 13. 

Leder oppfordret medlemmene til å melde seg på FKTs fagkonferanse. 

Til rapport fra Fylkesmannen på tilsyn med Stav skole ble det lagt frem forslag til 
vedtak: 

Vedtak  
Kontrollutvalget ber om å få en orientering om kommunens oppfølging etter 
Fylkesmannens tilsyn med Stav skole i forbindelse med utvalgets oppfølging i juni 
2017 av forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset opplæring i Skedsmo.  

[Lagre] 
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19/17 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 19/17 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Ingen saker meldt inn. 

Møtebehandling 
Leder orienterte fra behandlingen i kommunestyret 1.3.2017. 

Leder orienterte om at hun har invitert KU-lederne i Fet og Sørum til et møte for å 
snakke om kommunereformen.  

Konts rådmann Erik Nafstad orienterte for øvrig om situasjonen for beboere på 
Holt/Vestvollen ref. oppslag på Østlandssendingen 9.3.17.Området er tidligere 
søppelfylling. Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å sette i verk tiltak for å 
bedre situasjonen. Innbyggerne har mottatt et informasjonsskriv fra kommunen.  

Boligfeltet Holt/Vestvollen  
Konts rådmann Erik Nafstad orienterte for øvrig om situasjonen for beboere på 
Holt/Vestvollen ref. oppslag på Østlandssendingen 9.3.17.Området er tidligere 
søppelfylling. Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg om å sette i verk tiltak for å 
bedre situasjonen. Innbyggerne har mottatt et informasjonsskriv fra kommunen.  

Vedtak  
Kontrollutvalget ønsker å få kopi av informasjonsskrivet til innbyggerne som det ble 
referert til i sak 14/17. Videre ønsker utvalget informasjon om hvilke rutiner 
kommunen har i forhold til slike saker, og hvordan man har oppfylt den så langt. 
Dette legges frem som egen sak i neste møte.  

[Lagre] 
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20/17 Orientering - Stillverksveien ressurssenter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Skedsmo kontrollutvalg 13.03.2017 20/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering  
 
 
Møtebehandling 
Avdelingssjef i avdeling Adm psykisk helse og rus Linda Årnes Gulbrandsen viste 
kontrollutvalget rundt og orienterte om senteret. 
 
Skedsmo kommune vil få tilsyn fra Fylkesmannen på psykisk helse og rus i 
september 2017. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering  
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 15/00244-17 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM KOMMUNENS INFORMASJON TIL INNBYGGERE 
PÅ HOLT/ VESTVOLLEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Informasjonsskriv til beboere vedrørende Brånåsen nedlagte avfallsdeponi, 
Skedsmo kommune 26.1.2017 

2. Notat om situasjonen vedrørende Brånåsen avfallsdeponi, rådmannen 
23.3.2017 

 
Saksframstilling: 
I forrige møte ga konts rådmann Erik Nafstad en orientering om situasjonen for 
beboere på Holt/Vestvollen. Utgangspunktet for kontrollutvalgets forespørsel var 
innslag i Østlandssendingen bla 9.3.17. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalget ønsker å få kopi av informasjonsskrivet til innbyggerne som 
det ble referert til i sak 14/17. Videre ønsker utvalget informasjon om hvilke 
rutiner kommunen har i forhold til slike saker, og hvordan man har oppfylt den 
så langt. Dette legges frem som egen sak i neste møte. 

 
Informasjonsskrivet og et notat om kommunens håndtering av saken så langt er 
vedlagt saken. 
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EPOSTADRESSE 
postmottak@skedsmo.kommune.no 
HJEMMESIDE 
www.skedsmo.kommune.no 
 

ORGANISASJONSNR 
 
BANKGIRO 
7101.05.02572 
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DERES REF:  VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 
  2010/7322 Jan Erik Bøgeberg, 66 93 84 06 26.01.2017 

 
 
 
 
 
Informasjonsskriv til beboere vedrørende Brånåsen nedlagte avfallsdeponi. 
 
 
Historikk 
Skedsmo kommune opprettet i 1970 et avfallsdeponi for mottak av husholdningsavfall og næringsavfall i dalen 
fra Holtveien og ned i Brånåsdalen. Deponiet var i operativ drift fram til 1990. Ved nedbrytning av organisk 
avfall (matavfall) dannes det deponigass som består av metan (CH4), karbondioksid (CO2) og mindre mengder 
svovelforbindelser og flyktige organiske gasser.  
Anlegg for oppsamling og utpumping av deponigass ble etablert i 1990. Oppsamlet deponigass blir brent i en 
fakkel som er montert på taket av gasspumpestasjonen. 
 
 
Status 
Media har den siste tiden hatt en del oppslag om utfordringene med boligbebyggelse i nærheten av deponiet. 
De har tatt utgangspunkt i en sak som er behandlet politisk, der kommunen foreslår å innløse et hus som har 
ligget meget utsatt til i forhold til direkte oppkomme av deponigass.  
Kommunen har vært i møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å avklare en del forhold rundt gamle 
avfallsdeponi i kommunen. Etter dette møtet har kommunen fått pålegg om å gjennomføre undersøkelser for å 
kartlegge en del forhold ved deponiet. Blant annet skal det kartlegges hvilke hus som kan ha problemer som 
følge av deponiet, deponiets yttergrenser, og tilstanden på gassoppsamlingsanlegget.  
Kommunen startet med en gjennomgang av gassoppsamlingssystemet høsten 2015. Det er gjennomført noen 
anleggsmessige endringer, og denne jobben tenkes sluttført i løpet av 2017. Det innebærer at det blant annet 
skal settes ned nye brønner for å øke oppsamling av deponigass. 
 
 
Måling av deponigass 
Kommunen har foretatt målinger i vann- og avløpsnettet og inne i en del hus i løpet av 2016 for å se om det 
siver inn deponigass i husene. Vi kommer fortløpende til å foreta målinger i flere hus som kan tenkes berørt av 
gass. Vi ser at gassen også kan finne veien til grøftetraseer og kan dermed ledes fram til hus via grøfter for 
vann- og avløpsledninger og el-kabler. 
Skedsmo kommune tilbyr å gjennomføre måling inne i huset for å konstatere om det forekommer deponigass. 
Hjellnes Consult as (rådgivende ingeniørfirma) er engasjert av kommunen til å foreta målinger i området. Vi 
tenker å gjennomføre målinger i uke 13 og 14 - mandag til torsdag kl 1000 til 1400 og fra kl 1800 til 2100 - 
begge ukene.  
For å kunne utføre målingene er Hjellnes Consult avhengig av at noen er hjemme, og vi ber derfor alle om å ta 
kontakt med kontaktperson i Hjellnes Consult, Kristin Hovland (938 29 666) eller Finn Christensen (91663013), 
for å avtale tidspunkt.  
 
Med bakgrunn i resultatene fra første runde med målinger legges en plan for videre oppfølging. Vedlagt ligger 
kart som viser hvilket område som det vil bli utført målinger i. Alle boliger innenfor dette området får dette 
brevet. 
 

SKSKEDSMO KOMMUNE 
Teknisk sektor 
Kommunalteknisk avdeling 
 

POSTADRESSE 
Postboks 313  2000 Lillestrøm 
 
BESØKSADRESSE 
Jonas Liesgt. 18 Lillestrøm 

SENTRALBORD 
66 93 80 00 
 
TELEFAX 
66 93 85 90 
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SKEDSMO KOMMUNE 
 
 
 

Løpenr: 8314/2017   Side 2 av 2 
 

Tiltak for å hindre spredning av deponigass 
For å redusere faren for spredning av deponigass til omkringliggende boliger og næringsbygg, vil kommunen 
gjennomføre tettetiltak i grøfter for vann- og avløpsledninger og el.kabler. I tillegg skal gasspumpestasjonen 
rehabiliteres slik at det kan pumpes mer gass ut av brønnene. 
Det er også viktig at den enkelte huseier påser at det er vann i vannlåser inne i husene. Dette hindrer kontakt 
mellom luft i avløpsledninger og inneluften i huset. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jan Erik Bøgeberg 
overingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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NOTAT 
  
 
Fra: Erik Nafstad - Rådmann i Skedsmo kommune 
 
Til: Skedsmo kontrollutvalg           
 
Notat om situasjonen vedrørende Brånåsen avfallsdeponi 
 
Skedsmo kommune har ansvar for et nedlagt avfallsdeponi som ligger i Brånåsdalen. Deponiet var i aktivt bruk 
fra 1970 til 1990. Ved nedleggelsen ble det etablert et oppsamlingssystem for deponigass. 
I ca 1993/94 blir de første boligene etablert nær inntil deponiet. 
 
Kommunen har hatt pålegg fra Fylkesmannen om å drifte gassoppsamlingssystemet og rapportere årlig om 
status for dette. Denne rapporteringen har blitt utført av kommunen. Selve driftsoppfølgingen ble utført av 
ROAF uten at det har foreligget en formell driftsavtale. 
 
I de senere årene har det blitt gjort oppgradering på gassoppsamlingsanlegget som har hatt med sikkerhet å 
gjøre. Det ble også inngått en formell driftsavtale med ROAF i 2014. 
 
Sent på året 2015 ble kommunalteknisk avdeling gjort oppmerksom på at det var store setningsskader og 
problemer med gass i Lensmann Klevs vei 188. Kommunen tok umiddelbart kontakt med konsulent for å få 
bistand med kartlegging av situasjonen og for å få forslag til tiltak. Det ble gjennomført målinger av gass i 
Lensmann Klevs vei 188 og i 12 hus til som lå på rekke helt inntil deponiet. For de boligene som fikk påvist 
innlekking av gass ble det gjennomført tetting som et strakstiltak. Berørte beboere i disse 13 boligene ble 
innkalt til informasjonsmøte i april 2016.  
 
For det ene huset, Lensmann Klevs vei 188, var det blitt setningsskader av et omfang som gjorde det veldig 
utsatt for innlekking av deponigass. I tillegg lå deponiet på to sider av huset med kraftig oppkomme av gass 
direkte på eiendommen. 
 
Med basis i råd og veiledning fra konsulent og ekstern juridisk vurdering, bestemte kommunen seg for å innløse 
eiendommen Lensmann Klevs vei 188. Dette vedtaket i kommunen medførte at media ble oppmerksomme på 
utfordringene med deponigass og nærhet til boligbebyggelsen. Etter flere oppslag i media har kommunen fått 
en del henvendelser fra bekymrede beboere i området ved deponiet. Disse henvendelsene har blitt besvart 
etter hvert som de har kommet inn. 
 
På høsten 2016 tok kommunen kontakt med Fylkesmannen for å få råd og veiledning i håndteringene i denne 
saken. Etter dette møtet påla Fylkesmannen kommunen å kartlegge omfanget av problemene ved deponiet. 
Dette skal være utført innen 1. juni 2017. 
 
Som en del av problemkartleggingen har kommunen sendt ut informasjonsskriv til alle eiere av bolig som kan 
tenkes å være berørt av deponigass. Det skal i tillegg gjennomføres målinger av eventuell tilstedeværelse av 
deponigass i disse boligene før påsken 2017. Eventuelle behov for tetting mot innlekking av deponigass vil 
kommunen ta ansvar for. 
 
Kommunen har knyttet til seg faglig kompetanse for å gjøre gode vurderinger i denne saken. Planen videre er å 
gjennomføre undersøkelser i henhold til Fylkesmannens pålegg, gjennomføre tiltak på deponiet og 
gassoppsamlingssystemet anbefalt av fagkonsulenter, og å få etablert en trygg og sikker situasjon for beboere 
inntil deponiet. 
 
 

S 
SKEDSMO KOMMUNE 
Teknisk sektor 
Kommunalteknisk avdeling 
Saksbehandler Jan Erik Bøgeberg 

 
SAKSNR/LØPENR: 
2017/5321  - 43574/2017 
 
 
 
 
 

 
DATO: 23.03.2017 
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Arkivsak-dok. 17/00040-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

STATUS FOR DET ADMINISTRATIVE ARBEIDET I FORBINDELSE 
MED KOMMUNEREFORMEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Status for det administrative arbeidet ifm. med kommunereformen, notat fra 
rådmannen 18.3.2017 

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret vedtok 1.3.2017 blant annet følgende «Rådmannen forbereder og 
igangsetter nødvendige administrative prosesser i forbindelse med Stortingets 
varslede vedtak om sammenslåing av kommunene Skedsmo. Fet og Sørum.» 
 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen orientere om status for det administrative 
arbeidet i forbindelse med kommunereformen, og har mottatt vedlagte notat. Det er 
administrativt budsjettmøte i kommunen samtidig med kontrollutvalgets møte, slik at 
orienteringen gis foreløpig kun skriftlig. 
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NOTAT 
 

,   
 
Fra: Rådmann 
 
Til:  Kontrollutvalget 
 
Status for det administrative arbeidet ifm. med kommunereformen 
 
Bakgrunn 
22. februar ble det offentliggjort en avtale mellom regjeringspartiene og Venstre som 
innebærer at kommunene Skedsmo, Fet og Sørum vil bli slått sammen. Stortinget skal ta 
stilling til dette før sommeren 2017. Etter et eventuelt vedtak i Stortinget er det 
Fylkesmannen som kaller inn til et felles kommunestyremøte med de aktuelle 
kommunestyrene. Fylkesmannen har signalisert at dette møtet vil finne sted før sommeren 
2017. Inndelingsloven § 25 sier hvilke saker som skal drøftes i dette møtet: 
 

a) Forslag til navn på den nye kommunen 
b) Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret 
c) Kriterium for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd 
d) Valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda 
e) Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av 

sammenslåingen 

Administrasjonen ser at en kommunesammenslåing er en stor og tung prosess som krever 
god planlegging for å lykkes. Alt i felles kommunestyremøte er det flere viktige tema som 
skal diskuteres. Administrasjonen så det derfor som nødvendig å starte med både politiske 
og administrative forberedelser mot det varslede vedtaket i Stortinget og felles 
kommunestyremøte. Administrasjonen fremmet en sak for politisk behandling, og følgende 
ble vedtatt i kommunestyret 01.03.17: 
 

 Det opprettes en politisk styringsgruppe bestående av gruppelederne og med ordfører 
som leder.  

 Den politiske styringsgruppen skal forberede de politiske prosessene i forbindelse 
med Stortingets varslede vedtak om sammenslåing av kommunene Skedsmo, Fet og 
Sørum.  

 Den politiske styringsgruppen gis mandat til å opprette et politisk arbeidsutvalg for 
samhandling med kommunene Fet og Sørum.  

 Det forutsettes kjønnsbalanse i det politiske arbeidsutvalget.  
 Rådmannen forbereder og igangsetter nødvendige administrative prosesser i 

forbindelse med Stortingets varslede vedtak om sammenslåing av kommunene 
Skedsmo. Fet og Sørum.  

 
 

S 
SKEDSMO KOMMUNE 
Rådmann 
Politisk sekretariat 

 
SAKSNR/LØPENR: 
2017/3262  - 41180/2017 
 
 
 
 
 

 
DATO: 18.03.2017 
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SKEDSMO KOMMUNE 
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Sørum kommune fattet tilsvarende vedtak i sitt kommunestyremøte 15.03.17 og Fet 
kommune skal behandle dette i kommunestyret 27.03.17. 
 
Administrativ prosess 
Administrasjonen jobber i første rekke med å innhente informasjon og erfaringer fra tidligere 
sammenslåinger. Denne informasjonen vil danne grunnlaget for de politiske diskusjonene i 
prosessen fram mot felles kommunestyremøte og i det felles kommunestyremøte. 
 
Det blir foreslått en framdriftsplan for den politiske styringsgruppen, som både skal ivareta 
interne diskusjoner og diskusjoner med de to andre kommunene. Tema for disse 
diskusjonene er felles kommunestyremøte og organiseringen av sammenslåingsprosjektet. 
 
Rådmennene i de tre kommunene samarbeider om et notat til de politiske styringsgruppene, 
slik at politikerne i de tre kommunene har samme bakgrunnsinformasjon i sine møter. 
 
Administrasjonen har brukt mest tid på å finne en god prosjektorganisering for 
sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda vil være det øverste politiske organet i denne 
prosessen, og sammensetning og funksjoner for denne vil derfor være avgjørende for 
gjennomføringen av sammenslåingen. 
 
Av tidligere sammenslåinger viser de aller fleste til viktigheten av å komme raskt i gang med 
arbeidet så snart vedtak er fattet. I tillegg til å se på fellesnemnda, har de tre rådmennene 
derfor startet arbeidet med å se på hele prosjektorganiseringen, både politisk og 
administrativt. Forslaget til organisering vil legges fram for de politiske styringsgruppene i 
hver kommune. 
 
Forut for gjennomføringsfasen, vil det være behov for kartlegging på tvers av kommunene. 
For alle områder må man se på blant annet planverk og organisering, og ut fra dette 
identifisere delprosesser og ressursbehov. En del av dette arbeidet ble påbegynt da de tre 
kommunene var i forhandlinger våren 2016. Administrasjonen vil se på muligheten for å ta 
opp igjen dette arbeidet før sommeren slik at man raskere kan komme i gang med 
gjennomføringsfasen etter et eventuelt vedtak. Dette er det foreløpig ingen konkrete planer 
rundt. 
 
Kompetanseheving 
For de kommunene som fattet vedtak om sammenslåing juni 2016 er det satt i gang flere 
møter og seminarer for kompetanseheving og erfaringsutveksling. Etter at avtalen mellom H, 
FrP og Venstre ble offentliggjort har også Skedsmo, Fet og Sørum blitt invitert med på disse 
seminarene. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til temabaserte informasjonsmøter 
som henvender seg til politisk og administrativ ledelse i tillegg til hovedtillitsvalgte. Det er to 
møter igjen før sommeren, og Skedsmo kommune er påmeldt på disse to. 
 
KS Akershus og Østfold inviterer til administrative erfaringsseminarer for kommuner i sin 
region. Administrasjonen er påmeldt til det førstkommende møtet som er 29. mars. Her vil 
administrasjonen melde seg på fortløpende etter hvert som det inviteres til nye møter. 
 
Det vil være en fortløpende evaluering av nytteverdien av disse møtene, og hvor mange fra 
administrasjonen som skal delta på hvert møte. Foreløpig opplever administrasjonen at det 
er et behov for faglig påfyll og veiledning, som gjør det naturlig å delta på de møter man 
inviteres til. 
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Arkivsak-dok. 17/00040-2 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER VED 
KOMMUNESAMMENSLÅINNG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
Vedlegg:  
Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat, NKRF 2015  
 
Saksframstilling: 
Stortinget vil ta stilling til sammenslåing av Skedsmo, Fet og Sørum kommuner før 
sommeren 2017. Kommunesammenslåing er regulert i inndelingsloven. Loven 
inneholder bla. bestemmelser om at det skal opprettes en fellesnemnd som skal 
forberede og gjennomføre sammenslåingen. Fellesnemdas myndighet er definert i 
inndelingsloven (§26). Kommunestyrene kan også velge å delegere ytterligere 
myndighet til nemnda.  
 
En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart i loven. NKRF har utarbeidet 
vedlagte sjekkliste for kontrollutvalg som kan være et nyttig oppslagsverk i denne 
prosessen. 
 
Kontrollutvalgene har noen sentrale oppgaver i sammenslåingsprosessen. 

1. Innstille på valg av revisor til fellesnemnda – den revisor som skal 
revidereaktiviteten i nemnda skal også rapportere til de respektive 
kontrollutvalgene. NKRF anbefaler at kontrollutvalgene innstiller i saken, det er 
de respektive kommunestyrene som vedtar valg av revisor. Skedsmo, Fet og 
Sørum har samme revisor.  

2. Innstille på valg av revisor til den nye kommunen. Eksisterende ordning kan 
videreføres. Dersom spørsmålet skal utredes, vil sekretariatet stå for dette. 

3. Innstille på valg av kontrollutvalgssekretariat til den nye kommunen. De tre 
kommunene har samme sekretariat, og eksisterende ordning kan videreføres. 
Dersom spørsmålet skal utredes, kan ikke sekretariatet gjøre dette. Det må 
enten utpekes et settesekretariat, eller utvalgene kan overlate til rådmannen å 
utrede dette. 

 
I veilederen fra NKRF oppfordres kontrollutvalgene til «å vurdere å endre fokus fra 
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den normale bakoverskuende tilnærmingen» til et mer «her og nå-fokus». 
Kontrollutvalgene bør vurdere forvaltningsrevisjoner med tanke på hvilken relevans 
de har for situasjonen. Det oppfordres også til at man vurderer andre 
kontrollvirkemidler som orienteringer fra rådmannen og virksomhetsbesøk i denne 
fasen frem til endelig sammenslåing av kommunene er gjennomført. 
 
Det er viktig at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om prosessen og sørger 
for å bygge kompetanse. Dette er krevende prosesser. Det kan være aktuelt å 
arrangere seminar med de andre kontrollutvalgene på Romerike som er i samme 
situasjon. Det kan også være aktuelt med felles møter med kontrollutvalgene i Fet og 
Sørum. Det har vært avholdt ett felles møte (15.3.17) mellom lederne i de tre 
kontrollutvalgene som leder vil orientere om. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter saken i dette møtet. Eventuell prosess for 
valg av revisor til fellesnemda krever en snarlig beslutning. Utvalget kan komme 
tilbake til mer konkrete tiltak på andre områder.  
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 
kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 
bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 
inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 
Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 
for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  
Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 
Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 
Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 
gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 
har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 
sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  
I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 
setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 
regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 
Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 
ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 
for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 
formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 
i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 
fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 
juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 
at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 
medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 
organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 
Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 
kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 
imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 
sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 
det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 
til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  
Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       
Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 
sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 
kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 
har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 
fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 
fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 
som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 
i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 
kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 
vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 
foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 
Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 
sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 
kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 
skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 
vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 
kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 
rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 
deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 
anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 
26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 
bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 
samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 
innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 
avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 
forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 
og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 
må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 
nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 
ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 
innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 
behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 
kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 
tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 
jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 
interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 
«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 
verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 
pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 
fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 
innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 
ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 
bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 
fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 
knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 
ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 
dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 
regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 
lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 
fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 
det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 
avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 
Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 
Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 
henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 
kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 
nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 
folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 
kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 
alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 
kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 
analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 
bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 
og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 
være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 
interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 
kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 
Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 
bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 
Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 
eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 
på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 
som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 
være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 
utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 
Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 
Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 
 
Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 
revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 
kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 
innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 
økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 
områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 
arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 
prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 
ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 
lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 
finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 
kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 
Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  
Monica Nilsen 
Alla Steffensen 
Merete Becher Ingvoldstad  
 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 
med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 
kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 
med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 
gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 
prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 
handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 
avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 
hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 
kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 
sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 
ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 
hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 
innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 
seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 
relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 
bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 
eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 
kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 
område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 
utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 
situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 
seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 
begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 
dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 
felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 
gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 
inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 
samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 
noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 
enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 
for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 
hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 
kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 
Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 
eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 
statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 
er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 
vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 
fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 
tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 
sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 
amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 
nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 
til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 
kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 
håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 
etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 
sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 
års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 
etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 
forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 
oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 
utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 
eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 
kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 
seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 
Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 
anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 
kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 
forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 
nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 
skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 
som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 
dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 
hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 
og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 
med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 
kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 
nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 
 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 
lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 
 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 
valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 
kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 
 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 
benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 
nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 
 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 
prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 
 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 
hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 
prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 
gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 
slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 
stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 
mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 
er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 
om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 
før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 
løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 
og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 
engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 
en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 
sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 
økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff
elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-
fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-
et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  
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Arkivsak-dok. 16/00034-15 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON EIENDOMSSKATT  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ser med bekymring det store antallet klager kommunen har mottatt 
etter retakseringen av boliger, og viser til revisjonsrapportens funn og anbefalinger. 
Revisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyre ber rådmannen følge opp rapportens funn og anbefalinger, 

herunder: 
a. Tydeliggjøre hvordan retningslinjene for fastsettelse av takster og 

klagebehandling skal forstås av de aktuelle instansene i kommunen.  
b. Iverksette tiltak som fører til at skatteyter i større grad blir gjort kjent 

med de prinsippene som ligger til grunn for fastsettelse av selve taksten 
på eiendommen. 

c. Sørge for at nedsettelse av takst som følge av medhold på klager, får 
tilsvarende konsekvens for åpenbart likeartede eiendommer hvor det 
ikke er fremsatt klage. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innhente tilbakemelding fra 
administrasjonen om hvordan rapporten er fulgt opp våren 2018. 

 
Vedlegg:  

1. Forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsskatt - taksering og klagebehandling, 
Romerike revisjon mars 2017. 

2. Henvendelser til kontrollutvalget om eiendomsskatt: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/henvendelser_om_eiendomssk
att.pdf  

 
Saksframstilling: 
 
Revisjonsrapporten 
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om forvaltningspraksis 
ved taksering av eiendom og behandling av klage på eiendomsskatt, er i samsvar 
med kommunens retningslinjer. 
 
Følgende problemstillinger blir besvart i undersøkelsen: 

1. Hvordan har kommunen fastsatt sjablonger for taksering av boligeiendommer? 
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2. I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i samsvar med kommunens 
eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom? 

3. I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens 
retningslinjer for klagesaksbehandling? 

 
Problemstilling 1: Sjablongtakstformelen som sakkyndig nemnd har vedtatt 
inneholder tre elementer som tilsammen skal gi takst på den enkelte bolig: 

 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris etter bygningstype 

 Eneboliger med høy standard får faktor 1,2, ellers får eneboliger faktor 1,0 (en 
sjablong - vurdering ved besiktigelse).  

 Sonefaktor, størrelsesfaktor, bruksenhetsfaktor, aldersfaktor/skjønnsfaktor og 
etasjefaktor (seks sjablonger som alle betegnes som reguleringsfaktorer). 

 
Syv av åtte sjablonger består av faktorer med et faktortall. Det er kun gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris etter bygningstype som ikke er et faktortall. Av faktortallene er det 
kun sjablongen «vurdering ved besiktigelse» som kan sies å inneholde en 
skjønnspreget vurdering i motsetning til de andre faktortallene som er utarbeidet på 
bakgrunn av talldata og statistiske analyser. Sjablongen «vurdering ved besiktigelse» 
innebærer at kommunens besiktigere i forbindelse med den utvendige befaringen, 
skal ha foretatt en skjønnsmessig vurdering om eneboliger skal få faktortallet 1,2 
(høy standard) eller faktortallet 1,0 («normal standard»). 
 
Problemstilling 2: Etter revisjonens vurdering viser gjennomgangen at ny taksering av 
eiendommer i 2014-2015 i det alt vesentlige ble gjennomført i henhold til kommunens 
eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering. 
 
Undersøkelsen viser at det er ulike oppfatninger av hvilke prinsipper som ble lagt til 
grunn for fastsettelse av takster på den enkelte eiendom. Ifølge leder av sakkyndig 
nemnd ble det etablert en praksis for fastsettelse av takster på den enkelte eiendom, 
der takstforslaget ble vurdert utfra et maksimalt avvik mellom takst og omsetnings-
verdi på 20 prosent. Kommunen derimot fremholder at sakkyndig nemnd tidlig så at 
dette kunne gi et for stort spenn i de vedtatte takstene. 
 
Begrunnelsen for taksten, slik den fremkommer i skatteseddelen til den enkelte 
skatteyter, inneholder kriterier og grunnlag for den enkelte eiendom, hentet ut fra 
matrikkelen. Etter revisjonens vurdering kunne prinsippene for verdsettelsen, dvs. 
hvordan sjablongtakstsystemet er utformet og brukes, i noe større grad fremgått av 
skatteseddelen. 
 
Problemstilling 3: Undersøkelsen viser at klageprosenten totalt i 2015 var 10,8 
prosent. Klagestatistikken for begge nemndene viser også at et flertall av klagene var 
knyttet til taksten. Det er revisjonens vurdering at klagesaksbehandlingen i all 
hovedsak har vært i samsvar med kommunens retningslinjer, når det gjelder 
grunnleggende saksbehandlingskrav. 
 
Undersøkelsen viser at alle klager blir gjenstand for individuell behandling i både 
sakkyndig nemnd og klagenemnd. Klagenemnda etablerte en praksis der det lages 
et snitt for sammenlignbare salg som ligger over takst til klager. Differansen mellom 
snittet og takst til klager er utgangspunktet for om taksten blir satt ned med 5 eller 10 
prosent. Undersøkelsen viser at sakkyndig nemnd har innrettet sin saksbehandling 
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etter den forståelse som klageorganet har lagt til grunn, dvs. at takst ved medhold på 
klage som regel settes ned med 5 eller 10 prosent.  
 
Revisjonen peker på at det overordnede prinsippet er at takstene i størst mulig grad 
gjenspeiler omsetninger ved fritt salg, noe som gjelder uavhengig av om taksten er 
påklaget. Det kan etter revisjonens vurdering derfor stilles spørsmål ved om etablert 
praksis med nedsettelse ved klagemedhold på enten 5 eller 10 prosent i begge 
nemndene, i stor nok grad ivaretar kravet om at alle eiendommer skal få en takst som 
ligger nærmest mulig omsetningsverdi ved fritt salg. 
 
Revisjonens konklusjon 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 2 i undersøkelsen er at retakseringen av 
eiendommer i 2014-2015 i det alt vesentlige ble gjennomført i henhold til kommunens 
eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering. Det fremstår imidlertid som 
noe uklart hvilke prinsipper som ble lagt til grunn for fastsettelse av takster på den 
enkelte eiendom. Når det gjelder nyere delte boliger (bygget etter 2014) viser 
undersøkelsen at disse kan ha fått for lav skattetakst, sammenlignet med 
omsetningsverdier. 
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 3 i undersøkelsen er at 
klagesaksbehandlingen i all hovedsak har vært i samsvar med kommunens 
retningslinjer, når det gjelder grunnleggende saksbehandlingskrav. Alle klager har 
vært gjenstand for individuell behandling i de to nemndene. Sakkyndig nemnd har 
innrettet sin saksbehandling etter den forståelsen som klageorganet har lagt til grunn. 
 
Revisjonens anbefalinger 
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 

1. Kommunen bør vurdere om det er behov for å tydeliggjøre hvordan 
retningslinjene for fastsettelse av takster og klagebehandling skal forstås av 
de aktuelle instansene i kommunen.  

2. Kommunen bør vurdere om skatteyter i tilstrekkelig grad er gjort kjent med de 
prinsippene som ligger til grunn for fastsettelse av selve taksten på 
eiendommen. 

3. Kommunen bør vurdere om nedsettelse av takst som følge av medhold på 
klager bør få tilsvarende konsekvens for åpenbart likeartede eiendommer hvor 
det ikke er fremsatt klage. 

 
Sekretariatets kommentarer til rapporten 
Klageprosenten i 2015 var på hele 10,8 prosent. Dette er høyere enn kommunen 
selv har opplyst, og langt høyere enn målet på 5 prosent som ble satt i kommunens 
prosjektplan for taksering.  
 
Det kan være vanskelig for skatteyter å forstå takseringssystemet. Enkelte av 
faktorene er kompliserte. Dette innebærer at det er vanskelig for skatteyter selv å 
anslå hva skatten vil bli - noe som igjen kan bidra til å forklare det store antallet 
klager. Som rapporten peker på, kunne prinsippene for verdsettelse av boligene – 
hvordan sjablongene er utformet og brukes, i større grad fremgått av skatteseddelen 
og gitt verdifull informasjon til innbyggerne. 
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Det fremgår av rapporten at sakkyndig nemd og kommunen har ulik oppfatning av 
hvilke prinsipper som ble lagt til grunn for fastsettelse av takst på den enkelte 
eiendom. Det kan derfor være grunn til å se nærmere på hvordan kommunen kan 
tydeliggjøre retningslinjene for hvordan fastsettelse av takster og klagebehandling 
skal forstås av de aktuelle instansene i kommunen. 
 
Så mange som halvparten av klagerne fikk medhold i 2015 og 2016 i sakkyndig 
nemd. Undersøkelsen viser at taksten som regel settes ned med 5 eller 10 prosent 
når klager får medhold. Sekretariatet vil peke på to forhold knyttet til dette. Det ene er 
om en «sjablongmessig» nedsettelse av taksten kan sies å være uttrykk for 
individuell behandling. Det andre forholdet er om kommunen kan sette ned taksten 
hos en skatteyter i f.eks. borettslag og sameie uten at dette gjøres for alle beboere. 
Sekretariatet har mottatt svært mange henvendelser om eiendomsskatt, og i noen av 
disse er det stilt spørsmål ved om dette kan stride mot prinsippet om likebehandling.  
 
Henvender til kontrollutvalget om eiendomsskatt er vedlegg 2 til saken. Som 
kontrollutvalget er informert om, er disse fortløpende blitt sendt over til revisjonen. 
 

Bakgrunn – tidligere behandlinger: 
Allerede i februar 2016 bestilte kontrollutvalget en undersøkelse der 
eiendomskattelistene, matrikkelen og selvkostområde sammenstilles med tanke på 
avvik (sak 3/16 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/m%C3%B8teinnkalling_skedsmo_kon
trollutvalg_08.02.2016.pdf ). Undersøkelsen viste at ikke alle skattepliktige 
eiendommer blir utfakturert eiendomsskatt (92). Den vanligste forklaringen er at 
eiendommene ikke er taksert. Kommunen har i etterkant opplyst at det er flere 
skattepliktige eiendommer som ikke er utfakturert eiendomsskatt etter retakseringen i 
2014. Dette utgjør i alt 514 eiendommer, hvorav 365 eiendommer skulle vært taksert 
av sakkyndig nemnd. Alle boligeiendommer er nå ilagt eiendomsskatt. 
 
Rådmannen la frem en sak om evaluering av retaksering av eiendomsskatt i 
Skedsmo i kommunestyret 15. juni (sak 16/84 
https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-
utvalg/Kommunestyret/#moter/2016/1379 ) 
 
I juni 2016 (sak 31/16) bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon på 
eiendomsskatt. Prosjektplanen ble vedtatt i oktober 2016 i sak 51/16 ( se innkalling 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/m%C3%B8teinnkalling__skedsmo_ko
ntrollutvalg_24.10.16.pdf og protokoll  
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/protokoll_skedsmo_kontrollutvalg_24.
10.16.pdf  
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ROMERIKE REVISJON IKS 

EIENDOMSSKATT Side i 

 

SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Formålet med revisjonen har vært å undersøke om forvaltningspraksis ved taksering av eiendom og 
behandling av klage på eiendomsskatt, er i samsvar med kommunens retningslinjer.  
 
Følgende problemstillinger blir besvart i undersøkelsen:  
 

1. Hvordan har kommunen fastsatt sjablonger for taksering av boligeiendommer? 
2. I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i samsvar med kommunens 

eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom? 
3. I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens retningslinjer for 

klagesaksbehandling? 
 
Undersøkelsen er avgrenset til boligeiendommer. Problemstilling 1 er beskrivende. Det er derfor 
ikke utarbeidet revisjonskriterier til denne problemstillingen, og således ingen vurderinger.  

Revisjonens oppsummering  

Problemstilling 1 Hvordan har kommunen fastsatt sjablonger for taksering av 
boligeiendommer? 
Skedsmo kommune har i eiendomsskattevedtektene vedtatt at sakkyndig nemnd kan bruke 
sjablonger i takseringen. Sjablongene skal ifølge eiendomsskattevedtektene: 

Være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at 
eiendommens innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien 

Sakkyndig nemnd vedtok 10.2.2014 å bruke sjablonger, og i kommunens dokumentasjon knyttet til 
utarbeidelse av sjablonger for boliger framgår følgende sjablongtakstformel for alle boliger: 
 
             
 
 
 
Sjablongtakstformelen som sakkyndig nemnd har vedtatt inneholder tre elementer som sammen 
skal gi takst på den enkelte bolig. I sjablongtakstformelen er det kun bruksareal (BRA) under 
elementet fakta fra matrikkel som ikke er en sjablong eller en faktor. Alle de andre åtte 
enkeltbestanddelene i sjablongtakstformelen som kommunen har valgt å bruke er faktorene: 
 

 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris etter bygningstype  

 Eneboliger med høy standard får faktor 1,2, ellers får eneboliger faktor 1,0 (en sjablong - 
vurdering ved besiktigelse). 

Takst 
Fakta fra 
matrikkel 

Vurdering ved 
besiktigelse 

Reguleringsfaktorer 
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EIENDOMSSKATT Side ii 

 

 Sonefaktor, størrelsesfaktor, bruksenhetsfaktor, aldersfaktor/skjønnsfaktor og etasjefaktor 
(seks sjablonger som alle betegnes som reguleringsfaktorer). 

 
Som det framgår av de tre kulepunktene over, består syv av åtte sjablonger av faktorer med et 
faktortall. Det er kun gjennomsnittlig kvadratmeterpris etter bygningstype som ikke er et faktortall. 
Av faktortallene er det kun sjablongen «vurdering ved besiktigelse» som kan sies å inneholde en 
skjønnspreget vurdering i motsetning til de andre faktortallene som er utarbeidet på bakgrunn av 
talldata og statistiske analyser. Sjablongen «vurdering ved besiktigelse» innebærer at kommunens 
besiktigere i forbindelse med den utvendige befaringen, skal ha foretatt en skjønnsmessig vurdering 
om eneboliger skal få faktortallet 1,2 (høy standard) eller faktortallet 1,0 («normal standard»).  
 
Problemstilling 2 I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i samsvar med 
kommunens eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering av eiendom? 
Det er revisjonens vurdering at ny taksering av eiendommer i 2014-2015 i det alt vesentlige ble 
gjennomført i henhold til kommunens eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering.  
 
Undersøkelsen viser at det ligger omfattende grunnlagsdokumentasjon og statistiske analyser bak 
utarbeidelse av de sjablongene som ble vedtatt av sakkyndig nemnd. Administrasjonen har testet 
og foreslått ulike sjablonger med utgangspunkt i analyser knyttet til reelle omsetninger. Sakkyndig 
nemnd har i samarbeid med administrasjonen gjennomført prøvetaksering for å kvalitetssikre 
sjablongene, blant annet ved å sammenholde forslag til sjablonger med egne analyser og 
vurderinger av omsetninger.   
 
Praksis i sakkyndig nemnd når det gjaldt kvalitetssikring av sjablonger, gjennom prøvetakseringen, 
har etter revisjonens vurdering bidratt til å sikre det overordnede kravet i eiendomsskatteloven om at 
alle eiendommer skal takseres etter hva eiendommene kan omsettes for i fritt salg. Dette ga etter 
revisjonens vurdering et godt grunnlag for å sikre likebehandling når det gjaldt takstforslag på den 
enkelte eiendom.  
 
Undersøkelsen viser at sakkyndig nemnd har gjort selvstendige vurderinger av nivået på taksten for 
den enkelte eiendom ved fastsettelse. I tillegg til data og vurderinger fra besiktigere, gjør nemnda 
sammenligninger basert blant annet på oppdaterte omsetningsverdier.  
 
Når det gjelder nyere delte boliger (bygget etter 2014) viser undersøkelsen at disse kan ha fått for 
lav skattetakst, sammenlignet med omsetningsverdier. Dette skyldes at kommunens grunnlagsdata 
for omsetninger 2011 - 2014 ikke tilsa en reguleringsfaktor for alder. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det er noe ulike oppfatninger av hvilke prinsipper som ble lagt til 
grunn for fastsettelse av takster på den enkelte eiendom. Ifølge leder av sakkyndig nemnd ble det 
etablert en praksis for fastsettelse av takster på den enkelte eiendom, der takstforslaget ble vurdert 
utfra et maksimalt avvik mellom takst og omsetningsverdi på 20 prosent. Kommunen derimot 
fremholder at sakkyndig nemnd tidlig så at dette kunne gi et for stort spenn i de vedtatte takstene. 
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Ifølge kommunen landet nemnda derfor på en løsning der alle eiendommer som var omsatt ble 
individuelt vurdert, utfra en sammenligning av reell omsetningsverdi med sjablongtakst. 
 
Undersøkelsen viser at det under forberedelsen til takseringen ble utarbeidet en liste over fritatte 
eiendommer, men at denne ikke var fullstendig i 2015/2016. Kommunen opplyser at listen er 
fullstendig fra og med skatteåret 2017. Videre viser undersøkelsen at alle boligeiere ble gjort kjent 
med de opplysninger kommunen hadde om eiendommen før takseringen startet. 
 
Som følge av befaringene har det skjedd en omfattende kvalitetssikring og justering av matrikkelen, 
noe som også var en sentral oppgave for besiktigerne. Undersøkelsen viser at 4 prosent av alle 
eneboliger har fått oppjustert takst som følge av befaringen. Besiktigerne har tatt bilder av boligene, 
men det er ellers vanskelig av dokumentasjonen revisjonen har mottatt, å se hvilke konkrete 
vurderinger som er gjort av besiktigerne i de tilfellene der taksten har blitt oppjustert.  
 
Begrunnelsen for taksten, slik den fremkommer i skatteseddelen til den enkelte skatteyter, 
inneholder kriterier og grunnlag for den enkelte eiendom, hentet ut fra matrikkelen. Etter revisjonens 
vurdering kunne prinsippene for verdsettelsen, dvs. hvordan sjablongtakstsystemet er utformet og 
brukes, i noe større grad fremgått av skatteseddelen. 
 
Problemstilling 3 I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens 
retningslinjer for klagesaksbehandling? 
I kommunens prosjektplan for takseringen i 2014-2015 ble det formulert et mål om 5 prosent 
klagesaker. Det ble vist til at omfanget av klagesaker i 2005 hadde ligget et sted mellom 8,5 og 9 
prosent. Undersøkelsen viser at klageprosenten totalt i 2015 var 10,8 prosent. Klagestatistikken for 
begge nemndene viser også at et flertall av klagene var knyttet til taksten. 
 
Det er revisjonens vurdering at klagesaksbehandlingen i all hovedsak har vært i samsvar med 
kommunens retningslinjer, når det gjelder grunnleggende saksbehandlingskrav. Undersøkelsen 
viser at alle klager blir gjenstand for individuell behandling i både sakkyndig nemnd og klagenemnd. 
Klagenemnda befarer alle eiendommer der det er fremsatt klage. Det fremkommer i nemndas 
vedtak hvordan det er tatt stilling til klagers anførsler og hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket 
bygger på. Når det gjelder klagebehandlingen i sakkyndig nemnd (etter retningslinjer for taksering 
versjon 1.3), viser gjennomgangen av et utvalg enkeltsaker at ikke alle klagere har fått vedtaksbrev 
og at det i mindre grad er gitt individuell begrunnelse for nemndas vedtak i vedtaksbrevene. Rutinen 
ble justert underveis i klageprosessen, slik at det ved avslag i sakkyndig nemnd kun sendes ut 
vedtaksbrev etter behandling i klagenemnda. 
  
Klagenemnda etablerte en praksis der det lages et snitt for sammenlignbare salg som ligger over 
takst til klager. Differansen mellom snittet og takst til klager er utgangspunktet for om taksten blir 
satt ned med 5 eller 10 prosent. Klagenemnda foretar en individuell vurdering av den enkelte 
taksten det klages på, uavhengig av reduksjonsfaktoren på 20 prosent og bunnfradraget, som 
kommer alle skatteytere til gode. 
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Leder av klagenemnda gir overfor revisjonen uttrykk for at det i forkant av ny taksering i 2014-2015 
burde vært mer samordning mellom administrasjonen, sakkyndig nemnd og klagenemnd, for å sikre 
større grad av ensartet forståelse og praktisering av regelverket. Undersøkelsen viser at sakkyndig 
nemnd har innrettet sin saksbehandling etter den forståelse som klageorganet har lagt til grunn, 
dvs. at takst ved medhold på klage som regel settes ned med 5 eller 10 prosent.  
 
Revisjonen er innforstått med at slike faste kategorier (5 eller 10 prosent nedsettelse) kan være 
nødvendig for å sikre effektiv saksbehandling. Revisjonen vil likevel peke på at det overordnede 
prinsippet er at takstene i størst mulig grad gjenspeiler omsetninger ved fritt salg, noe som gjelder 
uavhengig av om taksten er påklaget. Det kan etter revisjonens vurdering derfor stilles spørsmål 
ved om etablert praksis med nedsettelse ved klagemedhold på enten 5 eller 10 prosent i begge 
nemndene, i stor nok grad ivaretar kravet om at alle eiendommer skal få en takst som ligger 
nærmest mulig omsetningsverdi ved fritt salg.  
 
Revisjonen har ikke undersøkt om, eventuelt i hvilken grad, kommunens behandling av klager får 
betydning for taksten også for andre likeartede eiendommer. Utfra et likebehandlingsperspektiv kan 
det etter revisjonens vurdering være grunn for kommunen til å vurdere om nedsettelse av takst som 
følge av medhold på klager bør få tilsvarende konsekvens for åpenbart likeartede eiendommer hvor 
det ikke er fremsatt klage.   
 

Revisjonens konklusjon 

Revisjonens konklusjon på problemstilling 2 i undersøkelsen er at retakseringen av eiendommer i 
2014-2015 i det alt vesentlige ble gjennomført i henhold til kommunens eiendomsskattevedtekter og 
retningslinjer for taksering. Det fremstår imidlertid som noe uklart hvilke prinsipper som ble lagt til 
grunn for fastsettelse av takster på den enkelte eiendom. Når det gjelder nyere delte boliger (bygget 
etter 2014) viser undersøkelsen at disse kan ha fått for lav skattetakst, sammenlignet med 
omsetningsverdier.  
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 3 i undersøkelsen er at klagesaksbehandlingen i all 
hovedsak har vært i samsvar med kommunens retningslinjer, når det gjelder grunnleggende 
saksbehandlingskrav. Alle klager har vært gjenstand for individuell behandling i de to nemndene. 
Sakkyndig nemnd har innrettet sin saksbehandling etter den forståelsen som klageorganet har lagt 
til grunn. 
 

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt som vedlegg til 
epost av 24.3.2017 og er i sin helhet vedlagt rapporten.  
 
I overenstemmelse med rapportens anbefalinger vil rådmannen gjennomføre en analyse for å sikre 
at åpenbart likeartede eiendommer, hvor det ikke er fremsatt klage, likebehandles med eiendommer 
som har fått nedsatt takst som følge av medhold på klage. 
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Rådmannen tar til etterretning at revisjonen mener at kommunen bør vurdere om det er behov for å 
tydeliggjøre hvordan retningslinjene for fastsettelse av takster og klagebehandling skal forstås av de 
aktuelle instansene i kommunen. 
 
Rådmannen registrerer at det i rapporten anbefales å vurdere om skatteyter i tilstrekkelig grad er 
gjort kjent med de prinsippene som ligger til grunn for fastsettelse av selve taksten på eiendommen. 
Rådmannen mener dette i tilstrekkelig grad er ivaretatt gjennom tilsendt skatteseddel, samt 
informasjon og retningslinjer for taksering som er tilgjengelig på kommunens hjemmesider. 
 
Revisjonen har også mottatt tilbakemelding fra kommunen på faktagrunnlaget i rapporten. Det er 
gjort endringer i samsvar med tilbakemeldingen.  
 

Revisjonens anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 
 

1. Kommunen bør vurdere om det er behov for å tydeliggjøre hvordan retningslinjene for 
fastsettelse av takster og klagebehandling skal forstås av de aktuelle instansene i 
kommunen. 
 

2. Kommunen bør vurdere om skatteyter i tilstrekkelig grad er gjort kjent med de prinsippene 
som ligger til grunn for fastsettelse av selve taksten på eiendommen. 
 

3. Kommunen bør vurdere om nedsettelse av takst som følge av medhold på klager bør få 
tilsvarende konsekvens for åpenbart likeartede eiendommer hvor det ikke er fremsatt klage.   

 
 
 
 
Jessheim 27. mars 2017  
 

Oddny Ruud Nordvik       
avdelingsleder forvaltningsrevisjon  Øyvind Nordbrønd Grøndahl 
og selskapskontroll prosjektleder forvaltningsrevisjon 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak 20.6.2016 (sak 31/16), og behandling av prosjektplan i 
møte 24.10.2016 (51/16), er det gjennomført en forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt i Skedsmo 
kommune. 
 
Skedsmo kommune innførte kommunal eiendomsskatt fra og med 1.1.2005, og kommunestyret 
vedtok 11.12.2013 (sak 2013/7135) å videreføre1 eiendomsskatten i Skedsmo kommune for en ny 
periode fra 2015 til 2024. Kommunestyret vedtok også å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde 
hele kommunen. Vedtaket i kommunestyret var: 
 

1. Fra 1.1.2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen, jf 
eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. 

2. Det foretas ny allmenn taksering av alle faste eiendommer i kommunen som grunnlag for 
utskrivning av eiendomsskatten fra 1. januar 2015. 

3. Bunnfradraget fastsettes til kr. 1.800.000,- etter at omtaksering er gjennomført. 
Forsiktighetsmargin på 80 % og skattøre på 2 promille videreføres som i dag.  

 
Ny alminnelig taksering ble gjennomført i 2014-2015. Til grunn for ny takseringen lå 
eiendomsskattevedtekter for Skedsmo kommune, vedtatt av kommunestyret, samt retningslinjer for 
taksering vedtatt av sakkyndig nemnd. Vedtekter og retningslinjer beskriver bruken av sjablongtakst, 
og omfatter også rutiner for saksbehandlingen ved klage på eiendomsskatt. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om forvaltningspraksis ved taksering av 
eiendom og behandling av klage på eiendomsskatt, er i samsvar med kommunens retningslinjer.  
 
Følgende hovedproblemstillinger blir besvart i undersøkelsen: 
 

1. Hvordan har kommunen fastsatt sjablonger for taksering av boligeiendommer? 
2. I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i samsvar med kommunens 

eiendomskattevedtekter og retningslinjer for taksering av eiendommer? 
3. I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens retningslinjer for 

klagesaksbehandling? 
 

                                                
 
 
1 Det fremgår av eigedomsskattelova § 8 A-3. nr 2. at «Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart 
tiande år». 
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Undersøkelsen er avgrenset til boliger. Boliger utgjør hovedtyngden av de skattepliktige 
eiendommene i Skedsmo og en stor andel av inntektene fra eiendomsskatten. 

1.3 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er en samlebetegnelse på de krav, normer og standarder som benyttes som 
grunnlag for revisjonens vurderinger. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i og utledet fra 
autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er 
utledet fra Skedsmo kommunes eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering av boliger. 

1.4 Oppbygging av rapporten 

I kapittel 2 beskrives datagrunnlaget og metodene for undersøkelsen. Revisjonskriteriene for 
undersøkelsen er samlet i kapittel 3 i rapporten. De aktuelle kriteriene for hver av problemstillingene 
er også gjengitt innledningsvis i hvert av faktakapitlene. 
 
Kapittel 4 gir en beskrivelse av hvordan sjablongtakstsystemet i kommunen er bygget opp. I kapittel 
5 og 6 besvares problemstilling 2 og 3 i undersøkelsen; om retakseringen og klagebehandlingen er 
gjennomført i samsvar med kommunens vedtekter og retningslinjer. Etter hvert av kapitlene følger 
revisjonens vurdering. I sammendraget innledningsvis i rapporten er en oversikt over funnene i 
undersøkelsen, samt revisjonens konklusjoner, vurderinger og anbefalinger. 
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2 GJENNOMFØRING OG METODE 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon2 som er 
fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god 
revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.  

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse, gjennomgang av enkeltsaker og intervjuer. 

2.1.1 Dokumentanalyse 

Dokumentanalysen omfatter blant annet: 
 

 Saker om eiendomsskatt behandlet av kommunestyret 

 Kommunens retningslinjer og rutiner  

 Evalueringer av eiendomsskatt 

 Grunnlagsdokumentasjon og tallmateriale for utarbeidelse av sjablonger 

 Dokumentasjon av forberedelse av takseringen 

 Dokumentasjon knyttet til opplæring av besiktigere 

 Protokoller, referater og vedtakslister fra sakkyndig nemnd og klagenemnd 

 Maler, skjemaer m.m. knyttet til fastsettelse av takst og informasjon til skatteyter.  

2.1.2 Gjennomgang av klagesaker 

Revisjonen har gått igjennom et utvalg klagesaker, blant annet for å undersøke om formkrav knyttet 
til vurderinger, vedtak og underrettelse til skatteyter i forbindelse med klagebehandling er ivaretatt. 
 
Utvalget er stikkprøvebasert og tilfeldig og omfatter 11 saker i sakkyndig nemnd og 16 saker i 
klagenemnd. 

2.1.3 Intervjuer 

Revisjonen har intervjuet leder av sakkyndig nemnd og leder av klagenemnd. Det ble utarbeidet en 
intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål, for å sikre at intervjuet dekket de temaene som 
trengtes for å besvare undersøkelsens problemstillinger. Det er skrevet referater av intervjuet som 
er verifisert av alle medlemmer i sakkyndig nemnd. Det er i tillegg innhentet skriftlige svar fra 
kommunens administrasjon via epost. 

                                                
 
 
2 Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA).  
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2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet 
betegner dataenes relevans for å besvare problemstillingene som er valgt. Revisjonen mener at 
dataene som denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige, og gir et forsvarlig 
grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner. 
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3 REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de normer og krav som stilles til kommunens virksomhet på det området som 
er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er med andre ord den målestokken som 
kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger. 
Revisjonskriterier utledes fra lover, forskrifter og andre retningslinjer fra nasjonale myndigheter, 
kommunens egne rutiner og hva som ansees som god forvaltningsskikk på området.  
 
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen bygger på Skedsmo kommunes 
eiendomsskattevedtekter som er vedtatt i kommunestyret og retningslinjer for taksering av 
eiendommer vedtatt av sakkyndig nemnd 
 
I dette kapittelet utledes revisjonskriterier for problemstilling 2 og 3. Det er ikke utarbeidet 
revisjonskriterier til problemstilling 1, da problemstillingen er en beskrivelse av hvordan kommunen 
har fastsatt sjablonger og sjablongtakst for boligeiendommer.  
 

3.1 Taksering av eiendommer 

Under dette punktet utledes revisjonskriterier til problemstilling 2: I hvilken grad ble retakseringen i 
2014/2015 gjort i samsvar med kommunens eiendomskattevedtekter og retningslinjer for taksering 
av eiendommer? 

3.1.1 Juridiske rammer 

I Skedsmo kommunes retningslinjer for taksering står det under punkt 12.1 om de juridiske 
rammene for eiendomsskatt: 

Eigedomsskattelova, uttalelser fra Finansdepartementet og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske 
rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til eiendomsskatt.  

Juridisk sett er det to overordnede prinsipper som er ufravikelige:  

 Legalitetsprinsippet (at beskatning krever klar lovhjemmel)  

 Likhetsprinsippet (at like faktiske omstendigheter må tillegges likeartede skattemessige 
virkninger)  

Under punkt 13.4 i retningslinjene utdypes kravet til likebehandling: 

Et grunnleggende hensyn bak eiendomsskatteloven er likhetshensynet; eiendommer av samme 
karakter skal behandles likt. Dette innebærer at det legges de samme verdsettelsesprinsippene til 
grunn ved taksering av likeartede eiendommer. 

Alle skattepliktige boligeiendommer i Skedsmo skal få utarbeidet sjablongstakst basert på et 
sjablongtakstsystem. Sakkyndig nemnd er ansvarlig for både utarbeidelse av 
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sjablongstakstsystemet og fastsettelsen av skattetakst på den enkelte eiendom. Fastsettelsen av 
skattetakster skjer i møter i sakkyndig nemnd etter taksering hvor alle skattetakster som vedtas 
protokollføres.   
 
Revisjonen legger til grunn som et overordnet revisjonskriterium at eiendommer skal likebehandles 
både når det gjelder utarbeiding av sjablongtakstsystem og ved fastsettelse av sjablongtakst: 
 

 Sakkyndig nemnd skal likebehandle boligeiendommer både ved utarbeidelse av sjablonger, 
og ved fastsettelse av sjablongtakst for den enkelte eiendom 

3.1.2 Retningslinjer for taksering 

Eiendomsskattevedtektene i Skedsmo kommune består av seks kapitler. Kapittel I, II og III tar for 
seg hhv, sakkyndig nemnd og klagenemnd, forberedelse av takseringen og gjennomføring av 
takseringen. I kommunens retningslinjer for taksering av næring, bolig og tomter er gjennomføring 
av takseringen beskrevet i kapittel 7.  
 
Nedenfor gjengis utdrag av eiendomsskattevedtektene kapittel 1, hvor det slås fast at sakkyndig 
nemnd er ansvarlig for verdsettelsen av eiendommer: 

§ 1-1 I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å 
verdsette eiendommer i Skedsmo kommune på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn. 

Sakkyndig nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og medlem). I tillegg velges det tre 
varamedlemmer.  

3.1.3 Forberedelse av taksering 

Forberedelse av takseringen reguleres i kapittel II i vedtektene, hvor det står følgende:  

§ 2-1. Geodataavdelingen fungerer som eiendomsskattekontor. Det påligger eiendomsskattekontoret 
å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for sakkyndig nemnd og klagenemnda.  

§ 2-2 Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over eiendommer som takstnemnda inviteres til å 
vurdere.  

Det lages en egen liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. 
Eiendommer som er fritatt etter § 5 skal ikke takseres. Rådmannen bestemmer om eiendommer som 
er fritatt etter § 7 skal takseres. 

§ 2-3 Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den 
enkelte eiendom. Eieren gjøres kjent med de opplysninger om eiendommen som kommunen har, og 
gis anledning til å uttale seg. 

§ 2-4 Eiendomsskattekontoret engasjerer befaringsmenn i samråd med sakkyndig nemnd. Hver 
befaringsmann gis en liste over de eiendommene som skal befares.  

Revisjonen legger til grunn følgende knyttet til forberedelsen av taksering: 
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 Det skal lages en fullstendig liste over alle eiendommer som er fritatt etter 
eiendomsskatteloven. 

 Kommunen skal sikre at alle boligeiere har blitt kjent med de opplysninger kommunen har 
om eiendommene.  

 
Sentrale opplysninger om den enkelte eiendom er å finne i matrikkelen. Matrikkelen inneholder blant 
annet informasjon om antall kvm bruksareal, bygninger og bygningstyper på den enkelte eiendom. 
Disse opplysningene er sentrale i utregningen av sjablongtakst for alle boliger. 

3.1.4 Gjennomføring av taksering 

Gjennomføringen av takseringen er regulert i vedtektene kapittel III, hvor det står følgende om 
prosessen knyttet til taksering: 

§ 3-1 Det påligger lederen av sakkyndig nemnd, i samarbeid med eiendomsskattekontoret,  
å planlegge og lede arbeidet med takseringen. Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter 
i nemnda.  

Eiendomsskattekontoret berammer takstmøtene i samråd med sakkyndig nemnd og befaringen i 
samråd med befaringsmennene.  

§ 3-2 Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter sakkyndig nemnd alminnelige retningslinjer 
for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.  

Takstnemnda skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen.  

Sakkyndig nemnd kan vedta sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongene skal være et hjelpemiddel 
for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes 
innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien.  

Det skal føres protokoll over forhandlingene i takstnemnda. 

Revisjonen legger til grunn at takstnemnda (sakkyndig nemnd) skal ha foretatt prøvetaksering for å 
fastsette prisnivået knyttet til omtakseringen. Omsatte eiendommer i Skedsmo vil kunne brukes som 
en målestokk for å finne ut om kommunens beregnede takster og sjablongtakstsystem treffer 
lovkravet om at skattetaksten skal gjenspeile markedsverdier. Følgende kriterium legges til grunn: 
 

 Prøvetaksering skal gjennomføres av sakkyndig nemnd for å fastsette prisnivået. 
 
Når det gjelder den utvendige befaringen av eiendommene og resultatet av befaringen, står det i 
vedtektene: 

§ 3-3 Sakkyndig nemnd er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi 
befaringsmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av de alminnelige retningslinjene. 
Prøvetaksering bør finne sted med så vel nemnda som befaringsmennene til stede for å sikre 
likeartet praksis.  
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Som det framgår av § 3-3, er det to krav i vedtektene. Det skal gis informasjon og veiledning til 
befaringsmennene, heretter kalt besiktigere, og det skal gjennomføres prøvetaksering. Revisjonen 
legger til grunn at besiktigerne skal ha fått tilstrekkelig opplæring av sakkyndig nemnd og 
eiendomsskattekontoret. Revisjonen legger også til grunn at det er gjennomført prøvetaksering med 
takstnemnda (sakkyndig nemnd) og befaringsmennene til stede for å sikre likeartet praksis.  
 
Følgende kriterier legges til grunn: 
 

 Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret skal sikre at besiktigerne får tilstrekkelig 
opplæring.  

 Sakkyndig nemnd skal sammen med besiktigerne gjennomføre prøvetaksering for å sikre 
likeartet praksis knyttet til besiktigelsene.  

 
I vedtektene § 3 - 5 utdyper kommunen kravene knyttet til den utvendige befaringen: 

§ 3 – 5 Eiendommene skal i alle tilfelle befares av en befaringsmann. I forbindelse med befaringen 
utarbeider befaringsmennene forslag til takst.  

Forslag til takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Forslaget bør også 
nevne særlige forhold som har vesentlig betydning for taksten.  

Som det går fram av § 3 – 5 skal eiendommene befares av en befaringsmann, og befaringsmannen 
utarbeider forslag til takst. I retningslinjene3 for taksering i Skedsmo kommune står det mer 
utfyllende om hva den den utvendige befaringen innebærer:  

Alle eiendommer skal besiktiges. Boliger besiktiges utvendig. Verdien for alle eiendommer fastsettes 
ved takst av sakkyndig nemnd. Hensikten med besiktigelsen er å sikre at matrikkelen er i 
overensstemmelse med de faktiske forholdene på eiendommen, i tillegg til å avdekke andre forhold 
som kan ha betydning for taksten. Dette kan være forhold som høy/lav standard eller dårlig 
vedlikehold på bygningsmassen. 

Revisjonen legger til grunn at alle eiendommer skal besiktiges utvendig, og at alle eiendommene 
skal ha fått forslag til takst. Befaringen skal også sikre at opplysninger i matrikkelen er i samsvar 
med faktiske forhold på eiendommen. Eksempel på dette er om størrelsen på bygninger er i 
samsvar med registrert størrelse i matrikkelen. Revisjonen legger også til grunn at befaringen skal 
avdekke andre forhold på eiendommene, som høy/lav standard eller dårlig vedlikehold. Det å 
avdekke andre forhold på eiendommene, som høy/lav standard eller dårlig vedlikehold er en viktig 
faktor for å sikre at individuelle egenskaper ved den enkelte eiendom hensyntas i sjablongtaksten.  

                                                
 
 
3 Under punkt 7.1 i retningslinjer for taksering. 
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Følgende kriterier legges til grunn i undersøkelsen: 
 

 Besiktigelsen skal sikre at matrikkelen er oppdatert og korrekt. 

 Besiktigelsen skal avdekke andre forhold på eiendommene som har betydning for taksten. 
Herunder høy/lav standard og dårlig vedlikehold 

 
Kommunen sender hvert år ut eiendomsskattesedler til alle eiere av fast eiendom. 
Eiendomsskattevedtektene beskriver i § 3 – 7 krav til innhold i takstene når skattesedler sendes ut: 

Det skal gis en kort begrunnelse for taksten som ikke kan være kortere enn at det blir mulig for 
skattyter å forstå hvordan taksten er fastsatt. Begrunnelsen skal inneholde prinsippene for 
verdsettelsen, samt hvilke kriterier og grunnlag som er lagt til grunn for den enkelte eiendom. 
Begrunnelsen kan gis på et skjema som viser hvilke faktiske opplysninger om eiendommen og hvilke 
sjablongverdier som er brukt.  

Ifølge vedtektene § 3 – 7, er det først et overordnet krav til begrunnelsen: 

Begrunnelsen skal gis på en slik måte at det er mulig for skattyter å forstå hvordan taksten er 
fastsatt.  

Deretter står det nærmere i § 3-7, hva begrunnelsen skal inneholde: 

Begrunnelsen skal inneholde prinsippene for verdsettelsen med kriterier og grunnlag på den enkelte 
eiendom, herunder faktiske opplysninger om eiendommen og sjablongverdier. 

Revisjonen legger til grunn følgende kriterier knyttet til begrunnelsene i takstene: 
 

 Begrunnelsen for taksten skal inneholde prinsippene for verdsettelsen med kriterier og 
grunnlag på den enkelte eiendom, og gis på en slik måte at det er mulig for skattyter å 
forstå hvordan taksten er fastsatt 

3.1.5 Oppsummering av revisjonskriterier 

Revisjonen har i tabellen nedenfor oppsummert revisjonskriteriene for problemstilling 2 i 
undersøkelsen. Revisjonskriteriene er den målestokken som kommunens praksis holdes opp mot, 
og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger. 
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Problemstilling 2. Revisjonskriterier 

I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i 
samsvar med kommunens eiendomsskattevedtekter 
og retningslinjer for taksering av eiendommer? 

 

Overordnet revisjonskriterium 

 Sakkyndig nemnd skal likebehandle 
boligeiendommer både ved utarbeidelse av 
sjablonger, og ved fastsettelse av 
sjablongtakst for den enkelte eiendom (jfr. 
retningslinjer for taksering pkt. 13.4). 

Forberedelse av taksering 

 Det skal lages en fullstendig liste over alle 
eiendommer som er fritatt for 
eiendomsskatt. 

 Alle boligeiere skal bli gjort kjent med de 
opplysninger kommunen har om 
eiendommene  

Gjennomføring av taksering 

 Prøvetaksering skal gjennomføres av 
sakkyndig nemnd for å fastsette prisnivået. 

 Sakkyndig nemnd og 
eiendomsskattekontoret skal sikre at 
besiktigerne får tilstrekkelig opplæring.  

 Sakkyndig nemnd skal sammen med 
besiktigerne gjennomføre prøvetaksering 
for å sikre likeartet praksis knyttet til 
besiktigelsene.  

 Besiktigelsen skal sikre at matrikkelen er 
oppdatert og korrekt. 

 Besiktigelsen skal avdekke andre forhold på 
eiendommene som har betydning for 
taksten.  

 Begrunnelsen for taksten skal inneholde 
prinsippene for verdsettelsen med kriterier 
og grunnlag på den enkelte eiendom, og gis 
på en slik måte at det er mulig for skattyter 
å forstå hvordan taksten er fastsatt. 

 

3.2 Behandling av klager på eiendomsskatt 

Under dette punktet utledes revisjonskriterier til problemstilling 3: I hvilken grad er 
klagesaksbehandlingen i samsvar med kommunens retningslinjer for klagesaksbehandling? 
 
Det er i Skedsmo kommune tre instanser som vil kunne ferdigbehandle en klage på eiendomsskatt. 
Klager kan ferdigbehandles av eiendomsskattekontoret, sakkyndig nemnd, og klagenemnd. Klager 
på eiendomsskatt skal behandles i henhold til saksbehandlingskrav i kommunens retningslinjer for 
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klagebehandling. Dette innebærer at det skal fattes enkeltvedtak, og at klagene skal være gjenstand 
for individuell saksbehandling.  

3.2.1 Juridiske rammer 

Det står det under pkt. 13.4 i kommunens retningslinjer for taksering av eiendommer: 

Et grunnleggende hensyn bak eiendomsskatteloven er likhetshensynet; eiendommer av samme 
karakter skal behandles likt. Dette innebærer at det legges de samme verdsettelsesprinsippene til 
grunn ved taksering av likeartede eiendommer. 

Det legges til grunn at også klagebehandlingen må ta hensyn til det overordnede 
likebehandlingsprinsippet. Eiendommer av samme karakter skal behandles likt, og de samme 
verdsettelsesprinsippene skal legges til grunn også i forbindelse med klagebehandlingsprosessen. 
Målet for både takseringen, fastsettelsen av takstene og klagebehandlingen må derfor være at den 
endelige skattetaksten skal gjenspeile den objektiviserte omsetningsverdien på eiendommene fra 
det tidspunkt takstene gjelder fra. Dette innebærer at resultatet av klagebehandlingen ikke må bryte 
med likebehandlingsprinsippet for eiendommer av samme karakter. Resultatet av 
klagebehandlingen kan derfor ikke medføre fordeler eller ulemper som bryter med 
likebehandlingsprinsippet. Klagebehandlingen må medføre ensartet praksis over tid som ikke bryter 
med likebehandlingsprinsippet. I tillegg må klagebehandlingen sikre at likebehandlingsprinsippet 
overholdes uavhengig om det er framsatt klage eller ikke. 
 
Revisjonen legger derfor til grunn som et overordnet revisjonskriterium: 
 

 Klagebehandlingsprosessen skal sikre at klager blir behandlet individuelt og ikke bryte med 
likebehandlingsprinsippet. 
 

Kapittel V i eiendomsskattevedtektene og kapittel 13 i retningslinjer for taksering av næring, bolig og 
tomter regulerer klagebehandlingen knyttet til eiendomsskatt. Ifølge vedtektene kan det klages til 
kommunen ved to anledninger; på vedtak fattet av eiendomsskattekontoret, og på vedtak fattet av 
sakkyndig nemnd. Nedenfor gjengis utdrag av generelle bestemmelser i vedtektene knyttet til klage 
på eiendomsskatt:  

§ 5-1 Skatteyter kan klage på taksten og/ eller utskrivingen innen seks uker fra det seneste 
tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskattelisten er lagt ut4.  

Klage over taksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, 
dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. 

                                                
 
 
4 I retningslinjer for taksering av næring, bolig og tomter står det under punkt 12.2 at alle takster skal være 
godkjent av sakkyndig nemnd og være lagt ut offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. 
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§ 5-3 Klage over vedtak fattet av eiendomsskattekontoret. Hvis klagen gjelder et vedtak som er 
fattet av eiendomsskattekontoret i første instans (for eksempel beregning av skatten og tildeling av 
bunnfradrag) kan eiendomsskattekontoret behandle saken og oppheve eller endre vedtaket dersom 
det finner klagen begrunnet.  

Hvis eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens 
dokumenter uten opphold til klagenemnda.  

§ 5-4 Klage over vedtak fattet av sakkyndig nemnd. Ved klage over vedtak fattet av sakkyndig 
nemnd, oversender eiendomsskattekontoret sakens dokumenter til sakkyndig nemnd. 

Sakkyndig nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen begrunnet. I 
motsatt fall oversendes begjæringen til klagenemnda.  

Som det går fram av § 5-1, kan det klages på skatten hvert år så lenge det ikke er klaget på samme 
grunnlag tidligere. Fristen for å klage er seks uker etter utskrivningen (eiendomsskattelisten skal 
være offentliggjort innen 1. mars hvert år). Det går også fram av § 5-3 at skatteyter kan klage over 
vedtak knyttet til beregning av skatten samt bunnfradrag til eiendomsskattekontoret. Ifølge § 5-4 kan 
det også klages over vedtak fattet av sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd avviser klagen går 
klagen videre til klagenemnd. 

3.2.2 Saksbehandlingskrav klager på eiendomsskatt 

Eiendomsskattevedtektene og retningslinjene for taksering inneholder begge saksbehandlingskrav 
ved klage på eiendomsskatt. I avsnittene nedenfor gjengir og oppsummerer revisjonen 
saksbehandlingskravene knyttet til klager. 

Behandling av klager på vedtak fattet av eiendomsskattekontoret 
I retningslinjer for taksering5 står det følgende om klager knyttet til vedtak fattet av 
eiendomsskattekontoret: 

I saker der det blir påvist feil i faktagrunnlaget, for eksempel feil antall bunnfradrag, kan 
administrasjonen selv korrigere eiendomsskatten og gi svar til klageren om at faktagrunnlag og takst 
er rettet opp. Klageren får da ny frist for å klage på den korrigerte taksten.  

Dersom det i strid med eigedomsskattelova ikke er skrevet ut eiendomsskatt på skattepliktig 
eiendom, eller det er skrevet ut feil skatt, kan utskrivingen av skatten rettes. Dersom 
eiendomsskatten settes opp, må rettingen foretas innen 1. mars i året etter utskrivingen.  

Eksempler på feil kan være:  

Antall godkjente boenheter  

Eiendommens areal  

                                                
 
 
5 Punkt 13.1 retting av feil. 
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Feil kategori på eiendommen  

Skrive- og regnefeil  

Behandling av klager i sakkyndig nemnd 
Saksbehandlingskravene for sakkyndig nemnd står beskrevet eiendomsskattevedtektene og i 
retningslinjer for taksering. I eiendomsskattevedtektene står det i § 5-4: 

Ved klage over vedtak fattet av sakkyndig nemnd, oversender eiendomsskattekontoret sakens 
dokumenter til sakkyndig nemnd. 

Sakkyndig nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen begrunnet. I 
motsatt fall oversendes begjæringen til klagenemnda. 

Det finnes to versjoner av retningslinjene for taksering av næring, bolig og tomter. I den første 
utgaven (versjon 1.36), står det at klager som er registrert innen fristens utløp behandles av 
sakkyndig nemnd som første klageinstans. Det står videre i den første utgaven under punkt 
13.2.1: 

Sakkyndig nemnd skal kort begrunne sine vedtak.  

Dersom sakkyndig nemnd gir medhold/delvis medhold i klagen, vedtar sakkyndig nemnd en ny takst. 
Klageren underrettes per brev om ny vedtatt takst, samt klagefristen som er 6 uker.  

Dersom sakkyndig nemnd vedtar å opprettholde taksten, sendes klagen automatisk videre til 
klagenemnda for endelig avgjørelse. Klageren underrettes om vedtaket i sakkyndig nemnd.  

I den andre utgaven av retningslinjene for taksering (utgave 1.47) står det følgende om 
klagebehandlingen under punkt 13.2.1: 

Dersom sakkyndig nemnd ikke gir medhold eller kun delvis medhold, treffes det ikke et vedtak. 
Klagen sendes da automatisk videre til klagenemnda for endelig avgjørelse. Sakkyndig nemnd gir en 
uttalelse til klagenemnda om hvordan den vurderer klagen. Klageren skal ha kopi av uttalelsen og 
anledning til å kommentere denne før klagenemnda treffer endelig vedtak, jf fvl § 33 fjerde ledd. 
Dette for å sikre en solid saksbehandling. 

Som det går fram av kommunens retningslinjer for taksering er saksbehandlingsreglene for 
sakkyndig nemnd endret, og sakkyndig nemnd skal ikke lenger kort begrunne vedtakene, men 
oversende klagen til klagenemnd hvis klager ikke gis medhold eller får delvis medhold. Sakkyndig 
nemnd skal nå gi en uttalelse om hvordan den vurderer klagen når klagen oversendes 
klagenemnden. Skatteyter skal ha kopi av uttalelsen og anledning til å uttale seg.  
 

                                                
 
 
6 Versjon 1.3 er ifølge dokumentet vedtatt av sakkyndig nemnd 29.2.2016 
7 Versjon 1.4 er ifølge dokumentet vedtatt av sakkyndig nemnd 17.8.2016 
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Revisjonen legger til grunn at sakkyndig nemnd uansett type vedtak (avslag, delvis medhold eller 
medhold), kort skal begrunne avslaget samt underrette skatteyter, slik at det er mulig for skatteyter 
å forstå hvordan taksten er fastsatt: 
 

 Sakkyndig nemnd skal kort begrunne alle vedtak og underrette skatteyter.  
 
Det legges også til grunn som et kriterium at sakkyndig nemnd skal gi en uttalelse ved oversendelse 
av klagen til klagenemnda: 
 

 Sakkyndig nemnd skal gi en uttalelse til klagenemnda når klagen oversendes klagenemnda 
(klager behandlet etter 17.8.2016) 

Behandling i klagenemnd 
Det fremgår av § 1-1 i eiendomsskattevedtektene: 

Til å behandle klager velger kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20 en egen 
klagenemnd. Klagenemnda skal bestå av minst tre personer. Valgperioden følger 
kommunevalgperioden. 

Saksbehandlingskravene knyttet til klager i klagenemnd er beskrevet i både 
eiendomsskattevedtektene og i retningslinjer for taksering. Revisjonen gjengir først hva som står i 
vedtektene: 

§ 5-5 Klagenemndas behandling. Ved klage over taksten skal klagenemnda dra på befaring av 
eiendommen.  

§ 5-6 Klagenemnda utarbeider en protokoll med en kort begrunnelse for vedtaket. Protokollen 
skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket bygger på og hvilke verdsettelsesprinsipper 
som er anvendt ved klage på taksten. Vedtaket må ta stilling til klagerens anførsler.  

Som det framgår av §§ 5-5 og 5-6, er det en rekke krav til saksbehandlingen i klagenemnda. 
Eiendommene skal befares. Det skal skrives protokoll, og protokollen skal angi faktum og 
rettsanvendelse. Protokollen skal også angi fakta om eiendommen, og hvilke 
verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Vedtaket skal også ta stilling til klagers anførsler.  
 
I retningslinjene for taksering står det følgende om saksbehandlingen i klagenemnda: 

Klagenemnda befarer alle eiendommer som den skal behandle.  

Klagenemnda kan vurdere alle sider av saken. Klagenemnda kan beholde taksen eller sette taksten 
opp eller ned.  

Klagenemnda skal kort begrunne vedtakene.  

Saker som er avgjort av klagenemnda kan bare prøves rettslig.  
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Saksbehandlingskravene i vedtektene er mer konkrete og utfyllende enn saksbehandlingskravene i 
retningslinjene. Saksbehandlingskravene i retningslinjene inneholder kun en presisering som utfyller 
saksbehandlingskravene i vedtektene, knyttet til kravet om at nemnda skal befare eiendommer hvor 
det er framsatt klage.  
 
Revisjonen legger følgende revisjonskriterier til grunn: 
 

 Klagenemnda skal befare alle eiendommene hvor det er framsatt klage på skattetaksten. 
 

 Klagenemnda skal i vedtaket ta stilling til klagers anførsler og angi hvilket faktum og 
rettsanvendelse vedtaket bygger på. 

3.2.3 Oppsummering revisjonskriterier 

I tabellen nedenfor oppsummeres revisjonskriteriene for problemstilling 3 i undersøkelsen. 
Revisjonskriteriene er den målestokken som kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør 
grunnlaget for revisjonens vurderinger. 
 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar 
med kommunens retningslinjer for saksbehandling? 

Overordnet revisjonskriterium 

 Klagebehandlingsprosessen skal sikre at 
klager blir behandlet individuelt og ikke 
bryte med likebehandlingsprinsippet (jfr. 
retningslinjer for taksering pkt. 13.4). 

Klagebehandling i sakkyndig nemnd 

 Sakkyndig nemnd skal kort begrunne alle 
vedtak og underrette skatteyter. 

 Sakkyndig nemnd skal gi en uttalelse til 
klagenemnda når klagen oversendes 
klagenemnda (klager behandlet etter 
17.8.2016) 

Klagebehandling i klagenemnd 

 Klagenemnda skal befare alle 
eiendommene hvor det er framsatt klage på 
skattetaksten. 

 Klagenemnda skal i vedtaket ta stilling til 
klagers anførsler og angi hvilket faktum og 
rettsanvendelse vedtaket bygger på. 
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4 SJABLONGTAKST 

I dette kapittelet gjennomgås Skedsmo kommunes system for sjablonger og sjablongtakst. 
Revisjonen har tatt utgangspunkt i kommunens dokumentasjon for hvordan sjablongene har blitt 
utarbeidet. Kapittelet er beskrivende og det er ikke utarbeidet revisjonskriterier. Revisjonens 
oppsummering av sjablongtakstsystemet kommer til slutt under punkt 4.4. 

4.1 Eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering 

Eiendomsskattevedtekter ble vedtatt i kommunestyret i Skedsmo 26.3.2014, og det står følgende 
om sjablonger i § 3 - 2: 
 

Sakkyndig nemnd kan vedta sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongene skal være et hjelpemiddel 
for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes 
innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien.  

Skedsmo kommune har utarbeidet retningslinjer for taksering av næring, bolig og tomter. Under 
punkt 6.1 i retningslinjene står det: 

Sakkyndig nemnd har vedtatt (10.02.2014) at det skal benyttes sjablonger som hjelpemiddel i 
takseringsarbeidet. Med sjablonger menes et sett med formler basert på innhentede fakta om 
boligtyper og beliggenhet. Det benyttes ulike sjablonger for ulike bygningstyper, se kapittel 6.2.  

Hensikten med sjablongene er å treffe markedsprisen best mulig, og samtidig ivareta kravet til 
likebehandling. Beregningsmodeller og prisstigningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er lagt 
til grunn for sjablongene sammen med reelle omsetnings-verdier på boliger i Skedsmo kommune 
innhentet for perioden 2011-2014.  

4.1.1 Notat KS Advokatene  

I kommunestyremøte 15.6.2016 sak 2016/5602 la rådmannen fram sak: «Evaluering – omtaksering 
av eiendomsskatt» I tilknytning til saken ble det fra rådmannen lagt fram et notat utarbeidet av KS 
Advokatene. KS Advokatene skriver8 innledningsvis at notatet fokuserer på metodikken for 
verdsettelse som er benyttet i Skedsmo, og at de belyser enkeltpunkter i retningslinjene som de 
finner grunn til å kommentere. KS Advokatene skriver videre at de ikke kvalitetssikre sjablongene i 
seg selv, da de ikke er kjent med hvilke omsetningsverdier som gjør seg gjeldende i Skedsmo 
kommune.  KS Advokatene skriver også at de kan si noe generelt om hvilke krav som stilles ved 
bruk av sjablonger og justeringsfaktorer, og hvordan retningslinjene fremstår i forhold til dette. 

 

                                                
 
 
8 Notat vedrørende retningslinjer eiendomsskatt i Skedsmo kommune 
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I oppsummeringen av notatet til KS Advokatene står det: 

Som en oppsummering er vår konklusjon at den metodikken som er brukt for verdsettelse i seg selv 
må anses å være innenfor lovens rammer. En klageandel på 10 % i forbindelse med en omtaksering 
er ikke unormalt høyt. Dessuten vil normal prisstigning i området sikre at takstene ikke overstiger 
omsetningsverdien utover i takstperioden. Man trenger derfor ikke endre på metodikken, under den 
forutsetning at klagenemnda ikke har en praksis som medfører en usaklig forskjellsbehandling.  

4.2 Utarbeidelse av sjablonger 

Under dette punktet gjennomgås systemet for sjablonger og sjablongtakst i Skedsmo kommune. 
 
Geodataavdelingen i Skedsmo kommune har utarbeidet et oversiktsdokument over 
dokumentasjonen knyttet til retakseringsprosessen i 2014 - 2015. I oversiktsdokumentet9 er det en 
egen oversikt over dokumentasjon knyttet til takseringsprosessen, sjablonger og retningslinjer. 
 
Kommunen utarbeidet egen dokumentasjon knyttet til beregning av sjablongtakst for hhv delte 
boliger, eneboliger, leiligheter og næring. I dokumentasjonen10 knyttet til retakseringen i 2014 – 
2015, framgår det at prøvetakstforslagene i det gamle fagsystemet for eiendomsskatt – KOMTEK, 
ikke var korrekte for små og store eneboliger, samt små og store delte boliger og leiligheter. Det var 
derfor et behov for å utarbeide nye sjablonger og en ny sjablongtakst da kommunen skulle 
retaksere eiendommene i egen regi i 2014. 

4.2.1 Sjablonger og sjablongtakstformler 

Med sjablonger menes standardiserte faktorer eller standardiserte verdier som inngår i en 
sjablongtakstformel. Faktorene skal sammenstilt i en formel i størst mulig grad gjenspeile 
eiendommenes objektive markedsverdi og gi skattetaksten på den enkelte bolig. Nedenfor gjengis11 
sjablongtakstformelen for alle boliger i Skedsmo: 
 
 A B C D 
             
 
 
 
Skedsmo kommunes sjablongtakstformel består av tre (hoved)sjablonger som sammen gir 
sjablongtaksten eller taksten. I punktene under utdyper revisjonen de fire elementene i 
skattetakstformelen. 

                                                
 
 
9 Dokument: Oversikt over dokumentasjon omtaksering eiendomsskatt. Skedsmo kommune 27.1.2016 
10 «Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst (eneboliger)» Prosjekt omtaksering for ny eiendomsskatt 
2015» (2014/43) versjon 1.10 Skedsmo kommune. 
11 Hentet fra: Retningslinjer for taksering av næring, bolig og tomter Skedsmo kommune. 

Takst 
Fakta fra 
matrikkel 

Vurdering ved 
besiktigelse 

Reguleringsfaktorer 
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A Takst/vedtatt eiendomsskattetakst   
Kronebeløpet kommunen har beregnet den objektiviserte markedsverdien av en skattepliktig 
eiendom til. Taksten skal gjenspeile markedsverdien på det tidspunktet skatten gjelder fra12. 

B Fakta fra matrikkel  
Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og 
adresser13. Den enkelte kommune er matrikkelfører på vegne av kartverket.  Det følger av forskrift 
om eiendomsregistrering14 at matrikkelen blant annet skal inneholde opplysninger om: 

 Hjemmelsforhold, som registrert eiers og registrert festers navn, postadresse og fødsels- 
eller organisasjonsnummer. 

 Areal, grenselinjer og grensepunkt med kvalitetsangivelse 

 Kulturminner 

 Historikk blant annet opplysninger om tidligere oppmålingsforretninger. 

 Bygninger herunder, bygningsnummer, bygningstype 

 Antall etasjer og deres areal, bruttoareal 

 Bygningsstatus, bygningshistoriske opplysninger 

 Vannforsyning, avløp 

 Energikilder og oppvarming 

 Opplysninger om andre bruksenheter 

 Pålegg som gjelder grunn eller bygninger 

 Adresse til matrikkelenheter, bygninger og bruksenheter, herunder opplysninger om 
grunnkrets, valgkrets, kirkesogn, tettsted, postnummer og poststednavn. 

 
Fakta fra matrikkel i sjablongtakstformelen består av flere elementer15: 

 Antall kvm bruksareal16 (BRA) på den enkelte bolig. 

 Eier og bygningstype for å velge type sjablong 

 Bygningsstatus og dato når bygning er ferdigstilt 

 Etasje 

 Antall og type bruksenhet 
  

Bruksareal (BRA) hentes fra matrikkel sammen med betegnelse for hver bygningstype og 
multipliseres med gjennomsnittlig kvadratmeterpris for hver bygningstype slik: 
 
Fakta fra matrikkel = BRA*Gjennomsnittlig kvadratmeterpris hele Skedsmo.  

                                                
 
 
12 I forbindelse med retakseringen i Skedsmo gjelder den nye taksten fra 1.1.2015 
13 http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/matrikkelen/ 
14 For-2009-06-26-864. Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). 
15 Opplyst i epost fra kommunen 23.3.2017. 
16 Bruksareal16 for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger 
(inkludert innvendige vegger). Kilde NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger. 
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Det står i retningslinjene for taksering av næring, bolig og tomter under punkt 6.1 sjablongtaksering: 

Hensikten med sjablongene er å treffe markedsprisen best mulig, og samtidig ivareta kravet til 
likebehandling. Beregningsmodeller og prisstigningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er lagt 
til grunn for sjablongene sammen med reelle omsetnings-verdier på boliger i Skedsmo kommune 
innhentet for perioden 2011-2014. 

Kommunen har på bakgrunn av statistiske analyser av reelle omsetningsverdier på boliger og 
prisstigningsstatistikk kommet fram til gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for bygningstyper 
innenfor kategorien boliger. Det er totalt syv bygningstyper17 innenfor boliger, og alle boliger i 
Skedsmo har fått en gjennomsnittlig kvadratmeterpris i sjablongtakstformelen som vist i tabellen 
nedenfor: 
 
Tabell 1. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser etter bygningstype 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris etter bygningstype 

Bygningstype  Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (i kroner) hele 
Skedsmo  

Enebolig/fritidsbolig 23 000,- 

Firemannsboliger* 35 500,- 

Horisontaldelt tomannsbolig (ikke seksjonert)* 21 000,- 

Horisontaldelt tomannsbolig (seksjonert)* 30 000,- 

Leiligheter18 41 000,- 

Rekkehus* 31 500,- 

Vertikaltdelt tomannsbolig* 28 500,- 

Kilde: Kommunens dokumentasjon på beregning av sjablongtakst for hhv delte boliger, eneboliger og leiligheter. 
*Fellesbetegnelsen for disse bygningstypene er delt bolig, og kommunen har utarbeidet et eget dokument knyttet til 
dokumentasjonen for beregning av sjablongtakst delte boliger. 
 

                                                
 
 
17 Borettslag har ikke gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Består borettslaget av leiligheter gjelder 
kvadratmeterprisen på leiligheter. Består borettslaget av rekkehus gjelder kvadratmeterprisen på rekkehus 
osv. 
18 Ifølge dokumentasjon beregning av sjablongtakst leiligheter, er det benyttet gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris for leiligheter i første etasje for hele kommunen. 
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Som det framgår av tabellen over varierer gjennomsnittlig kvadratmeterpris på de ulike 
bygningstypene fra kr 21 000,- på ikke seksjonerte horisontaldelte tomannsboliger, til kr 41 000,- for 
leiligheter. 

C Vurdering ved besiktigelse (gjelder kun eneboliger og fritidsboliger)  
I retningslinjene for taksering står det følgende om vurdering ved besiktigelse19: 
 

Alle eiendommer skal besiktiges. Boliger besiktiges utvendig. Verdien for alle 
eiendommer fastsettes ved takst av sakkyndig nemnd. Hensikten med besiktigelsen 
er å sikre at matrikkelen er i overensstemmelse med de faktiske forholdene på 
eiendommen, i tillegg til å avdekke andre forhold som kan ha betydning for taksten. 
Dette kan være forhold som høy/lav standard eller dårlig vedlikehold på 
bygningsmassen. 

 
I retningslinjene for taksering står det videre under punkt 7.2: 

Den utvendige befaringen kan medføre opp- eller nedjustering av den verdien som fremgår av 
sjablongen. Sjablongverdien skal sammen med resultatet av besiktigelsen reflektere 
omsetningsverdien. 

I kommunens dokumentasjon20 fremgår det at hvis bygningen (eneboligen) blir klassifisert med høy 
standard under befaring legges det til 20 % (faktor 1,2) - ellers er denne faktoren 1. For eneboliger 
som er yngre enn tre år legges det til 30 % (faktor 1,3). 
 
I tabellen nedenfor har revisjonen laget et eksempel knyttet til de to elementene i 
skattetakstformelen, fakta fra matrikkel og vurdering ved besiktigelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
19 Punkt 7.1 i retningslinjene for taksering av næring, bolig og tomter. 
20 «Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst (eneboliger). Versjon 1.10 
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Tabell 2. Fakta fra matrikkel, vurdering ved besiktigelse 

Fakta fra matrikkel, vurdering ved besiktigelse 

 BRA (fra 
matrikkel) 

Gjennomsnittlig 
kvm pris hele 

Skedsmo 

Faktor 
(vurdering 

ved 
befaring) 

Utregning Sum 
grunnlag 
 (fakta fra 

matrikkel X 
vurdering 

ved 
besiktigelse) 

Enebolig 
Høy 
standard 

150 kvm Kr 23 000,- Høy 
standard 
(faktor 1,2) 

150 X 23 000 
X 1,2 

4 140 000,- 

Enebolig 
Vanlig 
standard 

150 kvm Kr 23 000,- Normal 
standard 
(1,0)  

150 X 23 000 
X 1,0 

3 450 000,- 

 

 
Som det går fram av tabellen på forrige side, vil en enebolig som er vurdert til å ha høy standard 
(faktor 1,2) under befaring få et grunnlag på kr 4 140 000,- når de to elementene i 
skattetakstformelen fakta fra matrikkel og vurdering ved besiktigelse er multiplisert.  En enebolig 
med «normal» standard får et grunnlag på kr 3 450 000,- 

D Reguleringsfaktorer 
Utregningen for de to eneboligene i tabellen over, kan sies å være et grovt estimat på 
markedsverdiene til de to eneboligene. For å korrigere det grove anslaget gjennomsnittlige 
kvadratmeterpriser, brukes reguleringsfaktorer for å bedre kunne estimere markedsprisene på den 
enkelte bolig. Reguleringsfaktorene er også sjablongbaserte, og hver enkelt reguleringsfaktor er et 
faktortall samme måte som faktoren vurdering ved befaring (faktor 1,2 høy standard og faktor 1,0 
«normal» standard).  
 
I Skedsmo er det totalt seks reguleringsfaktorer: Sonefaktor, størrelsesfaktor, bruksenhetsfaktor, 
aldersfaktor/skjønnsfaktor og etasjefaktor. I tabellen nedenfor har revisjonen oppsummert de ulike 
reguleringsfaktorene som gjelder for de ulike bygningstypene. 
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Tabell 3. Reguleringsfaktorer etter bygningstype 

Reguleringsfaktorer etter bygningstype 

Bygningstype  Reguleringsfaktorer 

Delte boliger Sonefaktor, størrelsesfaktor 

Eneboliger/fritidsboliger Sonefaktor, størrelsesfaktor, bruksenhetsfaktor, 
aldersfaktor/skjønnsfaktor21 

Leiligheter Sonefaktor, størrelsesfaktor, aldersfaktor, 
etasjefaktor 

Kilde: Retningslinjer for taksering av næring, bolig og tomter i Skedsmo kommune. Utgave 1.4 

Sonefaktor (gjelder alle boliger) 
Det står følgende om sonefaktor i retningslinjene for taksering av næring, bolig og tomter: 
 

Sonefaktoren tar hensyn til hvor i kommunen boligene og eiendommene ligger. Sonefaktoren for et 
område i kommunen vil kunne være ulik for de enkelte bygningsgruppene. 

 
Alle boligene i Skedsmo har en sonefaktor i formelen for utregning av sjablongtakst. I tabellen 
nedenfor gis en oversikt over både antall soner for hver bygningstype og variasjonen i 
sonefaktorene. 
 
Tabell 4. Soner fordelt på bygningstype, variasjon i sonefaktorer 

Oversikt over antall soner fordelt på bygningstyper og variasjon i sonefaktor  

Boligtype  Antall soner Variasjon i sonefaktor 

Delte boliger  9 0,7 - 1,15 

Eneboliger/fritidsboliger   9 0,8 – 1,2 

Leiligheter 6 0,7 – 1,05 

Kilde: Kommunens dokumentasjon på beregning av sjablongtakst for hhv delte boliger, eneboliger og leiligheter. 

 
Som det går fram av tabellen er det ulik soneinndeling for hver bygningstype. Det er også stor 
variasjon i sonefaktorene for hver bygningstype og variasjonen er størst innenfor delte boliger hvor 

                                                
 
 
21 I retningslinjene for taksering står det at skjønnsfaktor brukes som en konstant for nye eneboliger istedenfor 
aldersfaktor. 
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faktoren varierer fra 0,7 – 1,15. Variasjonen i sonefaktorene innenfor de ulike bygningstypene viser 
at det er store markedsprisforskjeller på like bygningstyper innad i Skedsmo kommune. 

Størrelsesfaktor (gjelder alle boliger) 
Det står følgende i retningslinjene for taksering av næring, bolig og tomter om størrelsesfaktor: 
 

Det er en sammenheng mellom boligens bruksareal og kvadratmeterpris. Jo større boligareal, dess 
lavere kvadratmeterpris. Størrelsesfaktoren er forskjellig for de ulike bygningsgruppene og kan ikke 
sammenlignes på tvers av bygningsgrupper.  

 
Revisjonen gjengir i tabellen nedenfor antall størrelsesfaktorer for de ulike bygningstypene innenfor 
boliger. Størrelsesfaktorene er som skrevet ett faktortall, hvor faktortallet inngår som en 
multiplikasjonsfaktor i sjablongtaksten. 
 
Tabell 5. Antall størrelsesfaktorer etter bygningstype 

Antall størrelsesfaktorer etter bygningstype  

Bygningstype  Antall størrelsesfaktorer 

Enebolig/fritidsbolig Èn størrelsesfaktor 

Firemannsboliger* To størrelsesfaktorer: En størrelsesfaktor for 
firemannsboliger mindre enn 172 kvm og en 
størrelsesfaktor for firemannsboliger større eller lik 
172 kvm = faktor 0,6 

Horisontaldelt tomannsbolig (ikke seksjonert)* Èn størrelsesfaktor  

Horisontaldelt tomannsbolig (seksjonert)* To størrelsesfaktorer. En størrelsesfaktor for 
tomannsbolig mindre enn 200 kvm og en faktor for 
tomannsbolig større enn eller lik 200 kvm (0,6) 

Leiligheter Fire størrelsesfaktorer: Formler for størrelsesfaktor 
er utarbeidet for 1,2,3 og 5 etasje. 

Rekkehus*  Èn størrelsesfaktor 

Vertikaltdelt tomannsbolig* Èn størrelsesfaktor 

Kilde: Kommunens dokumentasjon på beregning av sjablongtakst for hhv delte boliger, eneboliger og leiligheter. 

 
Som det går fram av tabellen over er det utarbeidet totalt elleve størrelsesfaktorer fordelt på syv 
bygningstyper. Det er kun bygningstypene firemannsboliger og leiligheter som har flere 
størrelsesfaktorer med hhv to og fire. 
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Etasjefaktor (leiligheter) 
Det står følgende i retningslinjene for taksering av næring, bolig og tomter om etasjefaktor: 

Etasjefaktor blir brukt for å vekte verdien til de forskjellige etasjene i et bygg. Omsetningstallene viser 
at det er sammenheng mellom salgsverdi og etasje. Faktoren benyttes kun for leiligheter. 

Det framgår av kommunens dokumentasjon for beregning av sjablongtakst på leiligheter at det er 
tydelige forskjeller i leiligheters kvadratmeterpris alt etter hvilken etasje de ligger i. Kommunen 
skriver videre at det er utarbeidet en etasjefaktor for alle frittliggende boligbygg på tre eller flere 
etasjer.  

Aldersfaktor (Eneboliger/fritidsboliger og leiligheter) 
Det står følgende i retningslinjene for taksering av næring, bolig og tomter om aldersfaktor: 

For noen bygningsgrupper er det en dokumentert sammenheng mellom alder og salgsverdi. 
Statistikkene over solgte eiendommer i Skedsmo kommune støtter seg på SSB sin aldersinndeling 
av boliger. Denne aldersinndelingen er derfor benyttet. 

Kommunen skriver i sin dokumentasjon knyttet til beregning av sjablongtakst for eneboliger at 
differansen mellom nye og brukte boliger i Akershus er 29,5 % i følge tall fra SSB. Kommunen 
skriver videre at det blir benyttet en aldersfaktor på 1,3 for eneboliger yngre enn tre år. I tillegg blir 
det som skrevet benyttet en faktor på 1,2 for eneboliger som er eldre enn tre år, og har blitt vurdert 
til å ha høy standard knyttet til utvendig besiktigelse.  
 
Når det gjelder aldersfaktor på leiligheter skriver kommunen i sin dokumentasjon at de har 
undersøkt leiligheter i første etasje for å sjekke om byggeår har noen påvirkning på prisen. 
Kommunen skriver videre at undersøkelsene viser at det er et behov for en aldersfaktor. Følgende 
aldersfaktorer for leiligheter har blitt utarbeidet: 
 
Tabell 6. Aldersfaktorer leiligheter 

Aldersfaktorer leiligheter 

Alder på leiligheter  Faktor  

Eldre enn 1994 1,0 

Leiligheter bygd mellom 1994 - 2003 1,08 

Leiligheter yngre enn 2003 1,28 

Kilde: Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst leiligheter versjon 1.1 

 
Bruksenhetsfaktor (kun eneboliger) 
Det står følgende i retningslinjene for taksering av næring, bolig og tomter om bruksenhetsfaktor: 

Ut fra reelle omsetningsverdier er det funnet at ekstra bruksenheter som hybler gir høyere 
markedspris. Bruksenhetsfaktoren gir et tillegg for ekstra bruksenheter i sjablongtaksten. 
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Det står videre22 om bruksenhetsfaktor at den kun gjelder for eneboliger: 
 
Hvis antall boligbruksenheter i bygget er større enn 1, legges det 
til 10 % per overskytende boligbruksenhet. En enebolig med to 
sokkelleiligheter blir f. eks. ganget med 1,2 (20 % ). For vanlige 
eneboliger er denne 1.  

4.2.2 Oppsummering sjablongtakstformel etter bygningstype 

Sjablongene er som skrevet forskjellige for ulike bygningstyper som enebolig, leilighet og delt bolig. 
Sjablongene i Skedsmo blir også brukt å fange opp variasjoner i markedsverdier innenfor en 
bygningstype. Et eksempel på variasjoner i markedsverdier innenfor en bygningstype, er 
etasjefaktor for leiligheter hvor det er utarbeidet fire faktorer. 
 
Borettslag har ingen egen formel for beregning av sjablongtakst, og sjablongene for en 
borettslagsenhet avhenger av hvilken bygningstype borettslaget består av. Eksempelvis, består 
borettslaget av leiligheter gjelder sjablongen for leiligheter, består borettslaget av rekkehus gjelder 
sjablongen for rekkehus innen delte boliger.  Revisjonen gjengir alle formlene for beregning av 
sjablongtaksten for boliger slik de står beskrevet i retningslinjene for taksering: 
 

Enebolig:  
Takst = gjennomsnittlig kvadratmeterpris x størrelsesfaktor x BRA (1) x sonefaktor x 
bruksenhetsfaktor x aldersfaktor/skjønnsfaktor (2) 

 
Garasje:  
Takst = 6000 x sonefaktor x BRA  

 
Leiligheter:  
Takst = gjennomsnittlig kvadratmeterpris avh. av bygningstype (3) x BRA x sonefaktor x aldersfaktor 
x størrelsesfaktor  

 
Delte boliger:  
Takst = gjennomsnittlig kvadratmeterpris x BRA x sonefaktor x størrelsesfaktor  

Borettslag: Takst beregnes iht. boligtype.  

(1) BRA = Bruksareal  

(2) For nye eneboliger brukes skjønnsfaktor som en konstant i stedet for aldersfaktor  

(3) Avhenger av blokk eller lavblokk  

                                                
 
 
22 Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst eneboliger Skedsmo kommune versjon 1.10 
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4.3 Beregning av sjablongtakst delte boliger 

Revisjonen har under punkt 1.2 «om sjablonger og sjablongtakst» vist hvordan sjablongene og 
sjablongtakstsystemet er utarbeidet. Under dette punktet, beregning av sjablongtakst delt bolig, 
gjennomgås mer utfyllende og detaljert hvordan kommunen har utarbeidet sjablongene og 
sjablongtaksten. Revisjonen har valgt å bruke bygningsgruppen delte boliger som eksempel og 
redegjør for kommunens dokumentasjon knyttet til utarbeiding av sjablongstakst delte boliger 
 
Hovedformelen for sjablongtakst delte boliger ser slik ut: 
 
Figur 1. Sjablongtakstformel boliger 
 
 
    
 
 
Den detaljerte sjablongtakstformelen for delte boliger ser slik ut: 
 
Takst = (gjennomsnittlig kvadratmeterpris x BRA) x (sonefaktor x størrelsesfaktor).  
 
I den detaljerte sjablongtakstformelen utgjør gjennomsnittlig kvadratmeterpris og BRA, fakta fra 
matrikkel i hovedformel, mens sonefaktorer og størrelsesfaktor utgjør reguleringsfaktorer i 
hovedformel. I punktene nedenfor redegjør revisjonen for kommunens dokumentasjon23 av de 
ulike elementene i den detaljerte sjablongtakstformelen for delte boliger. 

4.3.1 Beregning av gjennomsnittlige kvadratmeterpriser 

Under dette punktet vises det hvordan kommunen har kommet fram til gjennomsnittlige 
kvadratmeterpriser delte boliger. 
 
Takst = gjennomsnittlig kvadratmeterpris (bygningstype) x BRA x sonefaktor x størrelsesfaktor.  
 
Kommunen skriver i sin dokumentasjon at de ved hjelp av omsetningsverdier har beregnet 
kvadratmeterpris etter BRA for ulike boligtyper. Kommunen har tatt utgangspunkt i alle 458 fritt 
salg omsetninger av delte boliger i Skedsmo i perioden 2012 til november 2014, hvor megler 
har oppgitt BRA og bygningstype. På bakgrunn av de 458 omsetningene har kommunen 
beregnet gjennomsnittlige kvadratmeterpriser (BRA) for de fem ulike boligtypene innenfor delt 
bolig: 
 
 
 
 

                                                
 
 
23 Dokument: «Dokumentasjon av beregning av sjablongtakst delte boliger, versjon 1,0». 

Fakta fra 
matrikkel 

Reguleringsfaktorer Takst 
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Tabell 7. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser delte boliger 

Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser delte boliger 

Boligtype Gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris 

(kroner) 

Median 
størrelse 

for 
omsatte 
boliger 

Totalpris for en bolig 
på 150 m 

Firemannsbolig  35 500,- 88 m2 3 668 950,- 

Horisontaldelt 
tomannsbolig (seksjonert) 

30 000,- 102 m2 3 539 825,- 

Horisontaldelt 
tomannsbolig (ikke 
seksjonert) 

21 000,- 231 m2 3 591 138,- 

Rekkehus 31 500,- 124 m2 4 211 516,- 

Vertikaldelt tomannsbolig 28 500,- 146 m2          4 176 727 
 

Kilde: Dokumentasjon av beregning av sjablongstakst delte boliger Skedsmo kommune, versjon 1,0 

 
Det står videre i kommunens dokumentasjon at de har brukt statistikk for småhus24 fra Statistisk 
Sentralbyrå. Statistikken er brukt for å justere alle omsetningstall i perioden 2012 – 2014 med 
prisutviklingen for å komme fram til markedsverdier per 1. januar 2015: 
  

 Fra 2012 til 2013: 9,92 % 

 Fra 2013 til 2014: -5,7 % 

 Fra 2014 til 2015: 10,5 % (estimert med tredje kvartalstall) 

4.3.2 Bruttoareal (BRA) 

Under dette punktet redegjøres det for hvordan kommunen har brukt BRA - tall for delte boliger 
i forbindelse med kvalitetssikringen av sjablongtakstformelen for delte boliger. 
 
Takst = gjennomsnittlig kvadratmeterpris x BRA x sonefaktor x størrelsesfaktor.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen og kvalitetssikringen av sjablongen gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris, tok kommunen utgangspunkt i 458 omsatte delte boliger25 hvor dataene ble kjøpt 

                                                
 
 
24 SSB sin definisjon av småhus sammenfaller ifølge kommunen med definisjonen kommunen har på delte 
boliger. 
25 458 omsetninger av delte boliger i perioden 2012-2014 
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inn fra Norsk Eiendomsverdi AS26. I dataene fra Norsk eiendomsverdi var BRA og bygningstype 
oppgitt av megler. Det er disse BRA dataene kommunen har som grunnlag i sjablongtakstformelen 
for delte boliger.  

4.3.3 Utarbeidelse av sonefaktorer 

Takst = gjennomsnittlig kvadratmeterpris x BRA x sonefaktor x størrelsesfaktor.  
 
Kommunen skriver i sin dokumentasjon at man undersøkte soner for å få et bedre samsvar mellom 
sjablong og omsetningsverdier for delte boliger. Utgangspunktet var igjen de 458 omsatte delte 
boligene i perioden 2012 - 2014, og kommunen skriver følgende om analysen av soner: 

Gruppert inn kommunen etter en til flere grunnkretser som har en mengde omsatte boliger, og 
beregner hvor langt sjablong ligger unna omsetningsverdiene innenfor sonene.  

I figuren under vises omsatte delte boliger gruppert etter grunnkretser og avviket de omsatte 
boligene samlet innenfor sonen har fra sjablongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
26 Norsk Eiendomsverdi AS er ifølge firmaets nettside et selskap som overvåker og registrerer aktivitet og 
utvikling i de norske eiendomsmarkedene. Eiendomsverdi utarbeider blant annet eiendomsmeglerbransjens 
månedlige boligprisstatistikk. Kilde: www.eiendomsverdi.no 
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Figur 2. Omsetninger fordelt på grunnkretser delte boliger 

 
Figuren over viser alle salg av delte boliger i perioden 2012 – 2014 fordelt på grunnkretser. I hver 
grunnkrets er medianprisen også beregnet. Medianprisen i hver grunnkrets er omsetningsprisen per 
kvm for den boligen som ligger i midten. Medianen er den boligen i midten av utvalget som har like 
mange enheter med lavere og høyere gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Eksempelvis: Med 59 
omsetninger i en grunnkrets blir bolig nummer 30 med hensyn til gjennomsnittlig kvm pris 
medianen. Det er 29 delte boliger av 59, som har en lavere gjennomsnittlig kvm pris enn median, og 
29 boliger av 59 som har enn høyere gjennomsnittlig kvm pris.  
 
Under medianen i hver grunnkrets vises differansen mellom de omsatte boligene i grunnkretsen og 
sjablongen for gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hele kommunen delte boliger. Det framgår av 
figuren at differansen mellom gjennomsnittlig kvadratmeterpris og sjablongen varierer fra – 41 % til 
14 %. I grunnkretsen øverst til venstre i figuren er gjennomsnittlig kvadratmeterpris 41 % lavere enn 
sjablongen, mens en grunnkrets med 6 salg i midten nederst på figuren, har gjennomsnittlige 
kvadratmeterpriser som ligger 14 % høyere enn sjablongen. 
 
Kommunen skriver følgende om den endelige soneinndelingen: 



25/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  - 16/00034-15 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  : RapportKU Eiendomsskatt

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

EIENDOMSSKATT Side 30 

 

Sonene er justert slik at avvik mellom omsetninger og sjablong er i snitt mindre enn 5 %. Det er kjørt 
analyser ned til grunnkretsnivå. Der avvik mellom omsetninger og sjablong, samt sonefaktor er 
tilnærmet like, vil sonene aggregeres til større soner. 

Den endelige inndelingen av soner for delte boliger med sonefaktorer ble i følge kommunen slik:  
Figur 3. Endelig soneinndeling delte boliger med sonefaktorer 

 
 
Figuren over viser den endelige soneinndelingen for delte boliger med ni soner, hvor sonefaktoren 
og navnet på sonen framgår. Revisjonen har oppsummert den endelige soneinndelingen for delte 
boliger med sonefaktorer i tabellen under: 
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Tabell 8. Soner med sonefaktorer delte boliger 

Soner med sonefaktorer delte boliger 

Sonenavn  Sonefaktor 

Lillestrøm 1,15 

Brånås 1,1 

Hvam 1,05 

Vardeåsen 1,0 

Strømmen 1,0 

Skjetten 0,95 

Kjeller/Leirsund 0,95 

Skedsmokorset 0,85 

Solberg/Gjelleråsen 0,7 

 
I figuren nedenfor gjengis kommunens grunnlagsdokumentasjon på sjablongen i sone Lillestrøm. 
Kommunen skriver at det er kontrollert for hvor mange sjablonger som ligger innenfor +- 20 % av 
omsetningsverdien som er estimert.  
Figur 4. Dokumentasjon delte boliger sone Lillestrøm 
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Figuren viser at det var 143 omsetninger av delte boliger i perioden 2012 – 2014, og at sjablongen 
varierer fra 2,37 millioner til 6,9 millioner. Gjennomsnittsprisen i sone Lillestrøm er kr 4 133 750. Når 
det gjelder kontrollen knyttet til avvik på sjablongen (+- 20 %) for omsatte delte boliger, framgår 
dette ikke av figuren. 

4.3.4 Utarbeidelse av størrelsesfaktor 

Takst = gjennomsnittlig kvadratmeterpris x BRA x sonefaktor x størrelsesfaktor 
 
Det står i kommunens dokumentasjon at foreløpige analyser fant at det var behov for en ny 
størrelsesfaktor for delte boliger, noe den gamle sjablongtakstformelen ikke hadde 
(sjablongtakstformelen for eiendomsskatt i Skedsmo i perioden 2005 – 2014).  Det står følgende om 
utarbeidelsen av den nye størrelsesfaktoren: 

 

Kommunen gjorde tre analyser for alle delte boliger for å få et bedre samsvar mellom sjablong og 
omsetningsverdier på alle delte boliger. Ingen av forutsetningene i de tre analysene viste seg å 
være gode nok, og den endelige utarbeidelsen av størrelsesfaktorene medførte at alle de fem 
boligtypene innenfor delt bolig fikk en egen størrelsesfaktorformel. Dette ble gjort gjennom en 
statistisk analyse som kalles regresjonsanalyse27. Regresjonsanalysen ble gjort på bakgrunn av 458 
omsetninger av delte boliger i Skedsmo i perioden 2012 – november 2014. Revisjonen gjengir 
kommunens dokumentasjon knyttet til den statistiske regresjonsanalysen av seksjonerte 
horisontaldelte tomannsboliger i figuren under: 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
27 www.wikipedia.no Regresjon er en statistisk tallanalyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og 
en eller flere uavhengige variabler. I motsetning til korrelasjonsanalyse som påviser hvorvidt det er korrelasjon 
mellom variabler, så kan regresjonsanalyse vise i hvilken grad en variabel samvarierer med en annen 
variabel. 
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Figur 5. Omsetninger seksjonerte delte boliger (regresjonsanalyse) 

 
 
Figuren over viser omsetninger (blå prikker), og den blå prikkete linjen representerer en 
gjennomsnittlig kvadratmeterpris fordelt på størrelse for en kvm bruksareal (BRA). Som det framgår 
av tabellen er det en sammenheng mellom bruksareal (BRA) og kvadratmeterpris. Høyere 
bruksareal gir lavere kvadratmeterpris (fallende blå prikkete linje mot høyre). Tilsvarende 
regresjonsanalyser ble gjort for de fire andre boligtypene innen delte boliger. 

4.3.5 Sjablongtakst-utregning og endelig eiendomsskatte-utregning  

I de to tabellene nedenfor vises et eksempel på sjablongtakstutregning og endelig 
eiendomsskatteutregning for en seksjonert horisontaldelt tomannsbolig i Skedsmo med én boenhet. 
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Tabell 9. Sjablongtakst-utregning seksjonert horisontaldelt tomannsbolig 

Sjablongtakst-utregning seksjonert horisontaldelt tomannsbolig  

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris 30 000  

  BRA 278 m2*30 000 8 340 000 

  Sonefaktor 1,0          8 340 000 

Størrelsesfaktor 0,6 -    3 336 000 

Vedtatt eiendomsskattetakst (kroner)  5 004 000 

 
I tabellen nedenfor vises endelig eiendomsskatteutregning for den seksjonerte horisontaldelte 
tomannsboligen. 
 
Tabell 10. Endelig eiendomsskatte-utregning 

Endelig eiendomsskatteutregning seksjonert horisontaldelt tomannsbolig 

Vedtatt eiendomsskattetakst (kroner)  5 004 000 

- 20 % forsiktighetsmargin 5 004 000 * 0,2 -1 000 800 

- Bunnfradrag (en boenhet) 1 800 000          -1 800 000 

= Skattegrunnlag   2 203 200 

Beregnet eiendomsskatt 2 promille av 
skattegrunnlaget 

2 203 200 * 0,002 4 406,4 

Eiendomsskatt å betale (kroner)  4 406 

 
Forsiktighetsmargin (reduksjonsfaktor) 
En forsiktighetsmargin28 brukes til å justere ned verdien av de takserte eiendommene. Med 
reduksjonsfaktor menes en lik prosentvis reduksjon i takstene for alle eiendommer. Mange 
kommuner benytter en reduksjonsfaktor for å oppnå et ønsket nivå på eiendomsskattegrunnlagene 
ved utskrivingen. En reduksjonsfaktor vil også fungere som en buffer mot at takstene overstiger 
faktisk markedsverdi på den enkelte eiendom. 
 
 

                                                
 
 
28 Norsk lovkommentar eigedomsskattelova note 47 
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Bunnfradrag:  
Et fast kronebeløp som trekkes fra vedtatt eiendomsskattetakst for den enkelte godkjente boenhet. 
(Skedsmo kr 1 800 000,-). 
 
Skattegrunnlag:  
Grunnlaget som det beregnes eiendomsskatt av. 

4.4 Revisjonens oppsummering 

Skedsmo kommune har i eiendomsskattevedtektene vedtatt at sakkyndig nemnd kan bruke 
sjablonger i takseringen. Sjablongene skal ifølge eiendomsskattevedtektene: 

Være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at 
eiendommens innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien 

Sakkyndig nemnd vedtok 10.2.2014 å bruke sjablonger, og i kommunens dokumentasjon knyttet til 
utarbeidelse av sjablonger for boliger framgår følgende sjablongtakstformel for alle boliger: 
 
             
 
 
 
Sjablongtakstformelen som sakkyndig nemnd har vedtatt inneholder tre elementer som sammen 
skal gi takst på den enkelte bolig. I sjablongtakstformelen er det kun bruksareal (BRA) under 
elementet fakta fra matrikkel som ikke er en sjablong eller en faktor. Alle de andre åtte 
enkeltbestanddelene i sjablongtakstformelen som kommunen har valgt å bruke er faktorer: 
 

 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris etter bygningstype  

 Eneboliger med høy standard får faktor 1,2, ellers får eneboliger faktor 1,0 (en sjablong - 
vurdering ved besiktigelse). 

 Sonefaktor, størrelsesfaktor, bruksenhetsfaktor, aldersfaktor/skjønnsfaktor og etasjefaktor 
(seks sjablonger som alle betegnes som reguleringsfaktorer). 

 
Som det framgår av de tre kulepunktene over, består syv av åtte sjablonger av faktorer med et 
faktortall. Det er kun gjennomsnittlig kvadratmeterpris etter bygningstype som ikke er et faktortall. 
Av faktortallene er det kun sjablongen «vurdering ved besiktigelse» som kan sies å inneholde en 
skjønnspreget vurdering i motsetning til de andre faktortallene som er utarbeidet på bakgrunn av 
talldata og statistiske analyser.  Sjablongen «vurdering ved besiktigelse» innebærer at kommunens 
besiktigere i forbindelse med den utvendige befaringen, skal ha foretatt en skjønnsmessig vurdering 
om eneboliger skal få faktortallet 1,2 (høy standard) eller faktortallet 1,0 («normal standard»).  
 
 

Takst 
Fakta fra 
matrikkel 

Vurdering ved 
besiktigelse 

Reguleringsfaktorer 



25/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  - 16/00034-15 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  : RapportKU Eiendomsskatt

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

EIENDOMSSKATT Side 36 

 

5 TAKSERING AV EIENDOMMER 

5.1 Innledning 

I dette kapitlet undersøkes det om retakseringen av boligeiendommene i 2014 – 2015 ble 
gjennomført i henhold til kommunens eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering. 
Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier, er lagt til grunn i kapitlet: 
 
Tabell 11. Revisjonskriterier problemstilling 2 

Problemstilling 2. Revisjonskriterier 

I hvilken grad ble retakseringen i 2014/2015 gjort i 
samsvar med kommunens eiendomsskattevedtekter 
og retningslinjer for taksering av eiendommer? 

 

Overordnet revisjonskriterium 

 Sakkyndig nemnd skal likebehandle 
boligeiendommer både ved utarbeidelse av 
sjablonger, og ved fastsettelse av 
sjablongtakst for den enkelte eiendom 
(retningslinjer for taksering pkt. 13.4) 

Forberedelse av taksering 

 Det skal lages en fullstendig liste over alle 
eiendommer som er fritatt for 
eiendomsskatt. 

 Alle boligeiere skal bli gjort kjent med de 
opplysninger kommunen har om 
eiendommene.  

Gjennomføring av taksering 

 Prøvetaksering skal gjennomføres av 
sakkyndig nemnd for å fastsette prisnivået. 

 Sakkyndig nemnd og 
eiendomsskattekontoret skal sikre at 
besiktigerne får tilstrekkelig opplæring.  

 Sakkyndig nemnd skal sammen med 
besiktigerne gjennomføre prøvetaksering 
for å sikre likeartet praksis knyttet til 
besiktigelsene.  

 Besiktigelsen skal sikre at matrikkelen er 
oppdatert og korrekt. 

 Besiktigelsen skal avdekke andre forhold på 
eiendommene som har betydning for 
taksten.  

 Begrunnelsen for taksten skal inneholde 
prinsippene for verdsettelsen med kriterier 
og grunnlag på den enkelte eiendom, og gis 
på en slik måte at det er mulig for skattyter 
å forstå hvordan taksten er fastsatt. 
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5.2 Evalueringer av retakseringen 

Evalueringer knyttet til retakseringen i 2014 - 2015 har ved fire anledninger vært oppe til behandling 
i folkevalgte organer i Skedsmo.  
 
To evalueringer/saker er lagt frem av rådmannen på bakgrunn av grunngitte spørsmål fra en 
kommunestyrerepresentant. Den tredje evalueringen er behandlet i formannskapet 19.8.2015, og er 
skrevet av ordfører på bakgrunn av grunngitte spørsmål til ordfører fra kommunestyrerepresentant. I 
alle disse tre evalueringene/sakene redegjør rådmannen/ordfører for ulike forhold knyttet til 
takseringen og klagebehandlingen. 

5.2.1 Kommunens analyse 

Den fjerde evaluering knyttet til retakseringen ble behandlet av kommunestyret 15.6.2016 i saken 
(PS 16/84), «Evaluering – omtaksering av eiendomsskatt». Evalueringen inneholdt følgende: 
 

 Kommunen har selv gjennomført en analyse av kommunens utarbeidede skattetakster 
sammenlignet med bruk av skatteetatens ligningsverdier.  

 KS - Advokatene har på bestilling fra kommunen evaluert utformingen av 
sjablongtakstsystemet og retningslinjene for taksering. 

 Romerike revisjon IKS har på bestilling fra kontrollutvalget levert en undersøkelse om alle 
skattepliktige boligeiendommer blir utlignet eiendomsskatt som de skal.  

 
Det framgår av saksframlegget29 at kommunen har utført en prøvetaksering av skattepliktige 
eiendommer i Skedsmo kommune. Dette er gjort gjennom å sammenligne inntektene fra alminnelig 
kommunal omtaksering med mulige inntekter gjennom å bruke ligningsverdier fra skatteetaten. 
 
Revisjonen gjengir tabell fra saksframlegget, som viser antall enheter og inntekter basert på hhv 
alminnelig taksering (AO) og ved bruk av skatteetatens ligningsverdier (LV):   
 
Tabell 12. Kommunens beregning av eiendomsskatteinntekter (AO og LV) 

 
 

                                                
 
 
29 Side 6 under punkt 6. 
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Det står i saksframlegget fra rådmannen: 

Analysene viser at det er betydelig forskjeller når man sammenligner takst basert på ligningsverdi og 
takst etter alminnelig taksering. Takstene basert på ligningsverdi ligger jevnt over høyere, og de 
fanger heller ikke opp lokale variasjoner mellom områder i kommunen. Bruk av ligningsverdier vil 
innføre store skjevheter i takster i kommunen, der boliger i Lillestrøm vil betale en relativt mindre 
andel i eiendomsskatt sammenlignet med boliger i resten av kommunen, sett i forhold til 
omsetningsverdi. 

5.2.2 Notat fra KS Advokatene 

Kommunen ba KS advokatene om å gjennomgå retningslinjene for eiendomsskatt og vurdere 
metodikken knyttet til utarbeiding av sjablongtakst. 
 
KS Advokatene skriver i notatet at de ikke kvalitetssikrer kommunens sjablonger i seg selv, men at 
de sier noe generelt om hvilke krav som stilles ved bruk av sjablonger og justeringsfaktorer, og 
hvordan retningslinjene framstår i forhold til dette. I oppsummeringen av notatet konkluderer KS-
advokatene med at metodikken som er brukt til verdsettelse i seg selv, må anses å være innenfor 
lovens rammer.  
 
KS Advokatene har i notatet syv merknader til enkeltpunkter i retningslinjene for taksering. To av 
merknadene gjaldt formuleringer i retningslinjene, mens fire merknader var knyttet til mindre forhold 
i forbindelse med takseringen. Den siste merknaden gjaldt klagebehandlingen. 

5.2.3 Undersøkelse eiendomsskatt og renovasjonsgebyr mai 2016 

Kontrollutvalget i Skedsmo bestilte 8.2.2016 en undersøkelse fra Romerike revisjon IKS om de som 
skal betale eiendomsskatt og renovasjonsgebyr blir utfakturert dette av kommunen. Undersøkelsen 
viste at totalt 92 skattepliktige boligeiendommer som betaler renovasjonsavgift ikke blir utfakturert 
eiendomsskatt.  
 
I undersøkelsen ble de 92 skattepliktige eiendommene som ikke betalte eiendomsskatt nærmere 
gjennomgått, med det formål å finne forklaringer på hvorfor de ikke var utfakturert eiendomsskatt.  I 
tabellen nedenfor gjengis årsakene til manglende utfakturering: 
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Tabell 13. Betaler renovasjonsavgift, ikke eiendomsskatt 

 Betaler renovasjonsavgift, ikke eiendomsskatt 

Antall avvik  
korrigert for 
fritatte 
eiendommer 

Forklaringer på avvik etter korrigering 

92 Har besiktigelsespunkt, ikke taksert (bygning) 43 

 Har besiktigelsespunkt, ikke taksert (tomt) 20 

 Ikke besiktigelsespunkt 18 

 Ikke taksert, næringseiendom 5 

 Taksert, ikke vedtatt skattetakst 2 

 Taksert, ikke produsert skatteseddel 2 

 Ikke besiktigelsespunkt, taksert 2 
 

 
Tabellen viser at det er 92 tilfeller hvor eiendommen er skattepliktig, men der eier av gårds- og 
bruksnummeret ikke utfaktureres eiendomsskatt av kommunen. De tre første forklaringene dekker 
81 av totalt 92 avvik. De to første og vanligste forklaringen til ikke utfakturert eiendomsskatt, er at 
eiendommene ikke er taksert, noe som kan omfatte både bygninger og tomter (63 tilfeller). Den 
tredje vanligste forklaringen er at eiendommen ikke har besiktigelsespunkt (18 tilfeller). Manglende 
besiktigelsespunkt innebærer at det ikke ligger informasjon på eiendommene knyttet til befaringene 
kommunen gjennomførte i 2014. På alle eiendommene skulle det opprettes besiktigelsespunkt med 
informasjon om eiendommene, som igjen skulle utgjøre grunnlaget for taksering. To avvik skyldes at 
det er ikke vedtatt skattetakst. To avvik skyldes at det ikke er laget skattseddel. Det er også to avvik 
knyttet til manglende besiktigelsespunkt, men hvor eiendommene er taksert. 
 
Revisjonen fikk opplyse at det etter omtakseringen ble det laget en oversikt over skattepliktige 
eiendommer som ikke var blitt utfakturert eiendomsskatt i 2015. Kommunen skriver at totalt 365 
eiendommer ble gjennomgått, men ikke taksert av sakkyndig nemnd. De 365 eiendommene var 
fordelt på både boliger, tomter, og næringseiendommer. Eiendommene skulle ifølge kommunen 
behandles av sakkyndig nemnd i 2016, og utfaktureres eiendomsskatt fra og med 2017.  
 
I undersøkelsen kom det også fram at kommunen har internkontrollrutiner for å sikre at alle 
skattepliktige eiendommer betaler eiendomsskatt. Kommunen har to løpende kontroller for å sikre at 
alle skattepliktige eiendommer betaler eiendomsskatt; En kontroll for sjekk av samsvar mellom 
vedtatte takster og matrikkelen, og én kontroll for å fange opp endringer i matrikkelen. Kontrollene 
utføres jevnlig for å sikre at alle endringer fanges opp, og at alle bolig- og fritidsboliger blir utlignet 
eiendomsskatt. 
 
Kommunen opplyser i epost av 8.3.2017 at når det ses bort fra eiendommer som har fritak eller har 
vedtatt takst på 0,- kroner er det 163 boligeiendommer som var til restanse 2015; 80 eneboliger, 63 
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delte boliger, 15 leiligheter og 5 flere boligtyper/annet. Mange av disse boligene ble ikke taksert da 
det var mangelfulle opplysninger i matrikkelen. Blant annet var flere av eneboligene våningshus på 
landbrukseiendommer, som det ikke forelå dokumentasjon på. Kommunen bekrefter at alle 
eiendommer som var i restanse fra 2015 har fått vedtatt takst og er tilsendt skatteseddel via 
SvarUT. Leder i sakkyndig nemnd opplyser i intervju at uteglemte eiendommer fra 2015 fikk fastsatt 
skattetakst av SN høsten 2016, og at disse fra og med skatteåret 2017 blir utlignet eiendomsskatt. 

5.3 Forberedelse av takseringen 

Det framgår i kommunens eiendomsskattevedtekter § 1-1, at sakkyndig nemnd er ansvarlig for 
verdsettelsen av eiendommer i Skedsmo kommune. Dette innebærer at sakkyndig nemnd er 
ansvarlig for både utarbeidelsen av sjablongstakstsystem, retningslinjer for taksering, og for 
fastsettelsen av skattetakst på den enkelte eiendom.  
 
Retakseringen i 2014 - 2015 ble av administrasjonen i Skedsmo organisert som et prosjekt 
«Omtaksering for ny eiendomsskatt 201530». Det framgår av prosjektplanen datert 5.1.2014, at 
mandatet var basert på et vedtak i kommunestyret 11.12.2013 om utskrivning av eiendomsskatt på 
alle faste eiendommer og ny allmenn taksering. I prosjektets milepælsplan er prosjektperioden satt 
til 1.1.2014 – 31.12.2014. 
 
Prosjektet ble organisert med en overordnet styringsgruppe med fem medlemmer; økonomisjef, 
kommunaldirektør teknisk, avdelingssjef geodata, prosjektleder og fagansvarlig eiendomsskatt. 
 
Ellers var prosjektet organisert slik: 

 Prosjektleder 

 Prosjekteier (avdelingssjef geodata)  

 Prosjektgruppe med fire ansatte inkludert fagansvarlig eiendomsskatt 

 Gruppe på fire ansatte som hadde ansvar for tekniske løsninger.  
 
Prosjektplanen beskriver ellers økonomi og fire hovedaktiviteter i forbindelse med retakseringen: 

1. Forberedelse til taksering med totalt 7 underpunkter 
2. Tekniske løsninger med totalt 5 underpunkter 
3. Omtaksering med totalt 4 underpunkter 
4. Avslutning og overføring til forvaltning med 6 underpunkter 

 
Kommunen utarbeidet31 også en risikomatrise knyttet til retakseringen. Risikomatrisen inneholder 15 
punkter, og revisjonen gjengir de 5 punktene i risikoanalysen som ligger øverst til høyre (risikoer 
med størst sannsynlighet for å inntreffe og som har størst konsekvens): 
 

                                                
 
 
30 Ifølge prosjektmandat/plan datert 5.1.2014. 
31 Dokument: Risikostyring, datert 3.6.2014 
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 Punkt 3, «Feil i teknisk løsning for sakkyndig nemnd    forsinkelse evt. Dårlig kvalitet. 

 Punkt 5 «Lav fremdrift i overføring av saker til sakkyndig nemnd»   vi blir ikke ferdig 
innen fristen 

 Punkt 8, «Evaluering av anbud/feil ved anskaffelsesprosess»   klager som 
medfører forsinkelse av prosjektet 

 Punkt 13, «Rett taksering av spesialeiendommer   feil i takster 

 Punkt 14, «Backup i ferien   

5.3.1 Krav til liste over eiendommer fritatt for eiendomsskatt 

Revisjonen har lagt til grunn at det skal føres en fullstendig liste over alle boligeiendommer som er 
fritatt for eiendomsskatt. Nedenfor gjengis de mest relevante fritaksbestemmelsene etter 
eigedomskattelova §§ 5 og 7. 
 

 §5a. Eiendommer som er eid av staten 

 §5b. Jernbane 

 §5c. Kyrkjer 

 §5d. Eigedomar som kommunen sjølv eig 

 §5h. Landbruk 

 §5j.  Naturvern 

 §7a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune,     eit 
fylke eller staten 

 §7b. Bygning som har historisk verde32 

 §7c. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 
år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i 
kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.33 

 
Kommunen har utarbeidet en fritaksliste for «boliger med fritak», og revisjonen gjengir i tabellen 
under antall eiendommer som er i fritakslisten under hvert enkelt fritak for 2016. Kolonnen til høyre 
viser boliger som i revisjonens undersøkelse fra mai 2016 som ikke var på fritaksliste, og som skulle 
vært på fritaksliste.   
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
32 Historiske bygninger og kulturminner i hele landet er registrert i SEFRAK-registeret som forvaltes av 
Riksantikvaren. Kilde: www.riksantivaren.no 
33 Skedsmo kommune har vedtatt tre års fritak for nybygde boliger. Eksempel: Har boligen fått ferdigattest i  
2014, får skatteyter fritak for eiendomsskatt i årene 2015, 2016 og 2017. 
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Tabell 14. Fritatte eiendommer etter fritaksgrunn 2016 

Fritatte eiendommer etter fritaksgrunn 2016 

Fritaksgrunn  Antall på kommunens fritaksliste 2016 Revisjonens 
undersøkelse mai 2016, 
eiendommer ikke på 
kommunens fritaksliste 
2016 

§ 5a. Eies av staten 3  

§ 5b. Jernbane 9  

  § 5c. Kirker 0 2 

§ 5d. Eies av kommunen 17  

§ 5 h. Landbruk 48  

§ 5j. Naturvern 1  

§ 7 a. Stiftelse, institusjon 10 1 

§7 b. Historisk verdi 6 10 

§ 7 c. Ny bolig 279 21 

Sum 373 34 
 

 
Som det går fram av tabellen er det totalt 373 eiendommer (unike gårds – og bruksnummer), som er 
fritatt for eiendomsskatt i 2016. Nye boliger yngre enn tre år står for 279 av 373 fritak, mens 
landbrukseiendommer har 48 fritak. Eiendommer som kommunen selv eier er registrert med 17 
fritak. Ellers er stiftelser/institusjon, jernbane og eiendommer med historisk verdi registrert med hhv 
10, 9 og 6 fritak. Det er også 3 eiendommer eid av staten og ett fritak knyttet til naturvern. 
Revisjonens undersøkelse fra mail 2016 avdekket totalt 34 eiendommer som ikke var på fritaksliste, 
og som heller ikke ble utfakturert eiendomsskatt. Av disse var 21 nye boliger og 10 eiendommer 
med historisk verdi. 
 
Leder i sakkyndig nemnd opplyser i intervju at det er administrasjonen som har ansvaret for 
fritakslistene, og at landbrukseiendommer automatisk tas ut basert på informasjon fra kommunens 
landbrukskontor. Kommunens egne eiendommer, andre offentlige eiendommer, samt eiendommer 
med historisk verdi blir taksert. Det er så opp til kommunestyret å vedta fritak. Når det gjelder 
eiendommer med historisk verdi som er registrert i SEFRAK - registeret får ikke disse automatisk 
fritak for eiendomsskatt. Disse må være regulert for vern av kommunen. Leder opplyser også at 
sakkyndig nemnd har lagt til grunn et generelt prinsipp om at taksering skjer etter reguleringsformål.  
 
Kommunen bekrefter i epost av 8.3.2017 at alle fritakslister er gjennomgått og kvalitetssikret for 
skatteåret 2017, slik at de samstemmer med informasjon i matrikkelen eller andre oversikter. 
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5.3.2 Boligeiere skal gjøres kjent med opplysninger 

Revisjonen har lagt til grunn at boligeiere skal ha blitt kjent med de opplysninger kommunen har om 
eiendommen før taksering starter. 
 
Skedsmo kommune sendte før retakseringen ut en informasjonsbrosjyre34 «til eiere av fast 
eiendom, vi skal taksere eiendommen din.» (vedlegg 1 til rapporten). I tillegg til 
informasjonsbrosjyren som var felles for alle eiere av eiendommer, sendte kommunen ut et eget 
skriv til hver eiendomsbesitter med faktainformasjon om den enkelte eiendom hentet fra 
matrikkelen.  
 
Kommunen viser i epost av 8.3.2017 til at samme praksis som tidligere ble fulgt ved at informasjon 
ble sendt til regningsmottakere. Det ble opplyst om at disse måtte informere evt. øvrige 
medhjemmelshavere/eierrepresentanter. 
 
Utsendelse til den enkelte i februar 2014 inneholdt: 

 Faktaark og «Bolig_Faktaark_m_kommentarer_2.pdf» og skatteseddel 
 Informasjonsbrosjyre: «Til eiere av fast eiendom booklet.pdf» 

 
Generell informasjon februar 2014:  

 Informasjon om faktaark på kommunens nettsider: «Informasjon kommunens nettsider 
2015.docx» 

 Redaksjonell nyhet i RB februar 2014 med informasjon om at alle eiendommer i kommunen 
skal omtakseres i 2014 

Informasjon på kommunens Facebook side: «Informasjon FB.docx» 
 
Revisjonen gjengir nedenfor deler av faktainformasjonen som ble sendt til alle som var registrerte 
som betalingsmottagere av kommunale avgifter: 
 

                                                
 
 
34 Informasjonsbrosjyren har følgende tittel: Til eiere av fast eiendom booklet (PDF). 
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5.4 Gjennomføring av taksering 

Revisjonen har lagt til grunn fem krav knyttet til gjennomføringen av takseringen. I punktene 5.4.1 – 
5.4.5 under redegjør revisjonen for fakta knyttet til disse kravene. 

5.4.1 Prøvetaksering for å fastsette prisnivået 

Revisjonen har lagt til grunn at sakkyndig nemnd skal gjennomføre prøvetaksering for å fastsette 
prisnivået. 
 
Det står følgende i eiendomsskattevedtektene om prøvetaksering: 

§ 3-2 Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter sakkyndig nemnd alminnelige retningslinjer 
for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.  

Takstnemnda skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen.  

Sakkyndig nemnd kan vedta sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongene skal være et hjelpemiddel 
for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes 
innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien.  

Det skal føres protokoll over forhandlingene i takstnemnda. 

I notat35 fra rådmannen framgår Rådmannen følgende om den administrative prosessen knyttet til 
prøvetaksering: 

Vi har hentet inn et stort statistisk materiale for boligomsetninger i Skedsmo, det vil si kjente 
omsetningspriser fra 2011 til 2014. Når vi så kjenner prisstigningen per år, vil vi også vite mye om 
hva boligprisene er per 1.1.2015. Dette materialet har vi så brutt ned på ulike boligtyper og 
beliggenhet i kommunen. Vi har også analysert hvordan boligprisene varierer med boligens areal, 
alder og en rekke andre faktorer, basert på beregningsmetoder fra Statistisk sentralbyrå. Metodikken 
er utformet i nøye samarbeid med sakkyndig nemnd, det organet som kommunestyret har utsett til å 
legge føringer for takseringsarbeidet og bestemme takstene for alle skattepliktige eiendommer i 
kommunen. 

Dokumentasjon36 fra kommunen viser at grunnlagsdataene som ligger til grunn for ny 
beregningsmetode av sjablongtakst boliger er «fritt salg37 omsetninger», hvor dataene er innkjøpt 

                                                
 
 
35 Notat fra rådmannen til formannskapet 19.8.2015. 
36 Word - dokument: Omsetningsverdier - Eskattprosjektet august 2014 
37 Kilde Kartverket: Ved eiendomsoverdragelser er «fritt salg», omsetningstype 1 på skjøte som skal fylles ut. 
Kilde SSB.no: «Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til 
markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet».  
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fra Eiendomsverdi AS38. Disse dataene bygger på meglerrapporterte39 fritt salg omsetninger. 
Kommunen skriver i den forbindelse at rådataene de har mottatt fra eiendomsverdi er bearbeidet og 
kvalitetssikret, og beskriver i detalj alle endringer som er gjort i rådatene. 
  
Rådataene eller grunnlagsdataene ble i prøvetakseringen brukt til å utarbeide gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris per bygningstype, og utarbeidelse av sjablonger/reguleringsfaktorer som for 
eksempel sonefaktorer og størrelsesfaktorer. 
 
I tabellen nedenfor gjengir revisjonen antall «fritt salg omsetninger» i Skedsmo på boliger som 
kommunen brukte i forbindelse med prøvetakseringen. I tabellen gjengis også «fritt salg 
omsetninger» registrert av Statistisk sentralbyrå (SSB). 
 
Tabell 15. Fritt salg omsetninger Skedsmo 2011 - 2014 
Fritt salg omsetninger i Skedsmo kommune 2011 - 2014 

   År Antall fritt salg omsetninger 
boliger brukt av Skedsmo til 
prøvetaksering (bearbeidede 
data) 

Statistisk sentralbyrå (SSB) fritt salg omsetninger boliger 
Skedsmo   
    

2011 -
2013 

2370 2559 

2014 837 845 

 
Tabellen over viser at Skedsmo har brukt 2370 fritt salg omsetninger i perioden 2011 – 2013 og 837 
i 2014. Kolonnen til høyre viser antall fritt salg omsetninger SSB har registrert i Skedsmo i samme 
periode.  SSB har registrert hhv 2559 og 845 fritt salg omsetninger av boliger i Skedsmo i 2011-
2013 og 2014. Kolonnen til høyre viser at SSB har registrert 189 flere «fritt salg omsetninger» av 
boliger enn hva kommunen brukte i prøvetakseringen i perioden 2011- 2013, og 8 flere omsetninger 
i 2014. I dokumentasjonen40  fra kommunen framkommer det at de siste 150 fritt salg omsetningene 
fra 2013 ikke er innarbeidet/brukt da disse var tidkrevende å kvalitetssikre.  

                                                
 
 
38 www.eiendomsverdi.no Det står følgende på hjemmesiden: Eiendomsverdi er et selskap som overvåker 
og registrerer aktivitet og utvikling i de norske eiendomsmarkedene. Våre databaser inneholder 
informasjon om alle landets eiendommer, og vi har til enhver tid oversikt over prisbildet. 
39 Ikke alle boliger som omsettes i fritt salg blir annonsert på finn.no 
40 Word - dokument: Omsetningsverdier – Eskattprosjektet. August 2014 
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Prøvetakseringen og utarbeidelse av sjablonger i sakkyndig nemnd 
Sakkyndig nemnds arbeid med prøvetakseringen innebar både utarbeidelse av 
sjablonger/sjablongtakster og utarbeidelse av retningslinjer for taksering av eiendommer. 
 
Det framgår av møteprotokollene at utarbeidelsen av sjablongtakster og retningslinjene for taksering 
var en prosess og at sakkyndig nemnd har gjort endringer underveis. Det framkommer også at 
sakkyndig nemnd på selvstendig grunnlag har drøftet faktorer, retningslinjer og ulike forhold knyttet 
til retakseringen, samt brukt fagkompetansen til administrasjonen. Det framgår også av protokollene 
at sakkyndig nemnd innhentet uavhengige takstfaglige vurderinger/notater ved både utarbeidelsen 
av gjennomsnittlig kvm priser for ulike bygningstyper, og for beregning av sjablongtakster og 
sonefaktorer. 
 
Leder i sakkyndig nemnd opplyser41 at til grunn for prøvetakseringen lå statistikk over omsatte 
eiendommer 2011 – 2014 framskaffet av administrasjonen. Det ble gjennomført prøvetaksering ved 
at skjemaer for ulike boligtyper ble sammenholdt mot reelle omsetninger. Det ble også gjort noen 
justeringer i administrasjonens forslag til soneinndeling, etter at disse ble sammenholdt med 
omsetningsverdier. 
 
Leder i sakkyndig nemnd viser videre til et godt samarbeid med eiendomsskattekontoret om 
utarbeidelsen av sjablongene. Leder opplever også at man traff veldig godt med sjablongene, både 
på leiligheter og eneboliger, og at takstene gjennomgående ikke ble liggende over 
omsetningsverdier. Når det gjelder delte boliger har sakkyndig nemnd i ettertid har sett at 
sjablongen for delte boliger burde vært justert på linje med eneboliger, dvs. en faktor 1,3 for delte 
boliger nyere enn tre år, og faktor 1,2 for delte boliger med høy standard. Sakkyndig nemnd ser at 
spesielt nyere delte boliger har fått for lav skattetakst. Ifølge leder i sakkyndig nemnd var årsaken til 
de manglende faktorene på delte boliger at det var for få delte boliger på tidspunktet da sjablongene 
ble utarbeidet.  
 
Kommunen viser i epost av 23.3.2017 til at datagrunnlaget for perioden 2011-2014 ikke tilsa at nye 
delte boliger skulle ha en egen reguleringsfaktor for alder. Tvert imot ville en innføring av en slik 
faktor gjøre at takstene ville bli for høye. At man i etterkant ser at nye delte boliger bygd etter 2014 
omsettes for en høyere pris enn sjablongen viser, er noe som ifølge kommunen var vanskelig å 
forutsi ut i fra datagrunnlaget man da hadde. Vedrørende standard for nye delte boliger 
kommenterte besiktigerne iht. instruks om de delte boligene hadde høy eller lav 
standard/vedlikehold. De krysset evt. også av for det i besiktigelses-verktøyet/feltløsningen og 
nemnda gjorde en selvstendig vurdering av denne reguleringsfaktoren. Standard er dermed en del 
av vurderingen og ligger også inne i formelverket. Det er ifølge kommunen en mangel i 
dokumentasjonen at denne reguleringsfaktoren er falt ut, som må rettes opp.  
 

                                                
 
 
41 Intervju med revisjonen 16.2.2017 
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Når det gjelder sjablongene som ble brukt, og om det ble vurdert brukt andre faktorer eller 
sjablonger, opplyser leder at det var administrasjonen som foreslo hvilke faktorer eller sjablonger 
sakkyndig nemnd skulle bruke i forbindelse med retakseringen. Sakkyndig nemnd så i noen grad42 
på hvilke faktorer som ble brukt i andre kommuner, men endte opp med å vedta sjablongene som 
ble foreslått av administrasjonen.  
 
Kommune opplyser i epost av 8.3.2017 at også andre sjablonger ble vurdert og analysert. Det ble 
initielt gjort en sjablongmessig prøvetaksering i KOMTEK. Denne ga en for lite presis takst for 
mange eiendommer når man sammenlignet med reelle salg. Spesielt så man at større boliger fikk 
for høy takst og mindre boliger for lav takst. Andre faktorer som var med i vurderingen var bl.a.: 
etasjefaktor enebolig, ytterligere aldersfaktor enebolig og ytterligere oppsplitting aldersfaktor for 
leiligheter.  

5.4.2 Prøvetaksering før befaring  

Revisjonen har lagt til grunn at sakkyndig nemnd og besiktigerne sammen skal gjennomføre 
prøvetaksering for å sikre likeartet praksis knyttet til besiktigelsene. 
 
Revisjonen har gjennomgått protokoller fra sakkyndig nemnd i 2014, og finner ikke protokollført at 
det er gjennomført en felles prøvetaksering hvor både sakkyndig nemnd og besiktigerne deltok. 
Leder i sakkyndig nemnd opplyser i intervju at nemnda ikke har gjennomført prøvetaksering 
sammen med besiktigere, men har veiledet besiktigerne når det gjelder kvaliteten på bilder. 
Revisjonen stilte kommunen spørsmål om det ble gjennomført prøvetaksering med representanter 
fra sakkyndig nemnd og besiktigere til stede. Kommunen svarte følgende i epost av 8.3.2017: 

Ved prøvetaksering er det viktig at takstforslagene testes og kvalitetssikres. Verifisering av 
takstene er løst på følgende måte:  

Kommunen har benyttet sjablongmessig taksering basert på reelle omsetningsverdier i perioden 
2011-2014, hvilket betyr at besiktigerne ikke selv har foreslått takster 

Besiktigerne har ute i felt kommentert status til sakkyndig nemnd på vedlikehold, avvik i forhold 
til matrikkel, kart og eiendom samt dokumentert evt. avvik med bilder   

Sakkyndig nemnd har individuelt vurdert besiktigers kommentarer sammen med 
sjablongtakstforslaget, og den dokumentasjon de hadde tilgjengelig gjennom nemndløsningen 

Der sakkyndig nemnd ønsket mer informasjon, ble saker løpende returnert fra nemnda til 
besiktiger for ny besiktigelse Deretter ble sakene sendt på nytt til nemnda for behandling med 
tilleggsinformasjon om eiendommen 

                                                
 
 
42 Det ble drøftet en «støy» faktor knyttet eiendommer i nærheten av jernbanetraseen. 
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Alle takster hadde status «foreløpig» inntil alle eiendommer var taksert og behandlet. Sakkyndig 
nemnd foretok løpende justeringer underveis dersom det ble vurdert at områder lå for høyt eller 
lavt. 

Det framgår av protokoll fra møte 10.2.2014 at besiktigerne skal notere seg avvik under 
besiktigelsen, så som matrikkelendringer og avvik ved standard og vedlikehold. Det står videre at 
avvik i standard fremkommer ved at besiktigerne får opplyst omsetningspris siste 3 år, 
sjablongtakst, og sammenligner eiendommen med andre i området. Alle avvik skal dokumenteres 
med fotografier i tillegg til alminnelige fotografier av eiendommens bygninger.  
 
Kommunen opplyser i epost av 23.3.2017 at besiktigerne hverken hadde tilgang på omsetningspris, 
sjablongtakst eller sammenligninger med andre eiendommer i området. Besiktigernes oppgave var i 
hovedsak å kontrollere matrikkelopplysninger, standard og vedlikehold, samt ta bilder. Kommunen 
viser til at dette bekreftes i kommunens dokumentasjon «Sjekkliste for besiktiger». 
 
Kort oppsummert var besiktigerens oppgave i følge kommunen:  

 Kontrollere eiendommen iht. administrasjonens bemerkninger (QA/QC funksjon – 
kvalitetssikring) 

 Registrere eiendommer med «høy standard» ved å avkrysse i feltløsningen 

 Kommentere bygningenes vedlikehold iht. til opplæring  

 Kontrollere matrikkelopplysninger mot faktiske forhold på eiendommen og melde avvik  

 Ta bilder av bygninger og avvik  

5.4.3 Opplæring av besiktigere 

Revisjonen har lagt til grunn at besiktigerne skal ha fått tilstrekkelig opplæring av sakkyndig nemnd 
og eiendomsskattekontoret. 

Utlysning av rammeavtale 
Skedsmo kommune lyste 12.2.2014 ut en rammeavtale for til vikariater som besiktigere. I 
anbudsdokumentet43, «Bestilling av vikar for besiktigelse av boligeiendommer i Skedsmo 
kommune», framgår det at det at besiktigerne vil bli gitt en opplæringsperiode i tiden 22.04 til 30.04 
2014, og at besiktigelsene av boligeiendommene vil foregå i tidsrommet 5.5.2014 til 31.10.2014. Det 
står under beskrivelse av oppdraget, at det er et vesentlig krav til besiktigelser at arbeidet blir utført 
nøyaktig, raskt og uten opphold. Det framgår videre at boligeiendommer skal besiktiges ved 
utvendig befaring, og at jobben innebærer å kontrollere at kart over eiendommer stemmer overens 
med hvordan eiendommen ser ut i virkeligheten, notere avvik og ta bilder av eiendommen. Det 
framgår også at arbeidsverktøy er nettbrett og avstandsmåler. 
 
Når det gjelder kravene til erfaring, framgår det av anbudsdokumentet at ideell bakgrunn helst er fra 
byggfag, ingeniørstudent, tekniker, ingeniør, landmåler eller noen som har jobbet/har hatt vikariater i 

                                                
 
 
43 Saksnummer 2014/43 
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kommunal avdeling som geodata, oppmåling, byggesak, driftsavd el.l. Det står til slutt under punktet 
erfaring, at teknisk legning og interesse for bygg og eiendom samt sans for detaljer er viktigere enn 
formell utdannelse. 

Opplæring 
Revisjonen har mottatt dokumentasjon fra geodataavdelingen knyttet til opplæring av besiktigere. 
Dokumentasjonen består av fire møtereferater, fire powerpoint - presentasjoner og en sjekkliste for 
besiktigere. 
 
Det framgår av de fire møtereferatene at opplæringen for fire besiktigere ble gitt i midten av mai 
2014, og at opplæringen ble gitt av både kommunens egne ansatte i teknisk sektor og innleid 
takstmann. Det framgår også at det ble gjennomført prøvetaksering hvor ansatte fra teknisk sektor 
var med besiktigerne ut i felten og veiledet.  
 
Besiktigerne fikk også opplæring gjennom fire powerpoint presentasjoner hvor teknisk sektor stod 
for opplæringen.  
 
Den første powerpoint presentasjon er knyttet til nettbrettløsningen som ble brukt av besiktigerne til 
å registrere forhold knyttet til den enkelte eiendom i forbindelse med befaringen. Den andre 
powerpoint presentasjon er knyttet til informasjon om eiendomsskatteprosjektet i Skedsmo. I denne 
powerpoint presentasjonen gjengis først fakta knyttet til kommunen og retakseringsprosjektet. 
Deretter gjennomgås hvilken rolle besiktiger har i retakseringsprosessen, og hvilke konsekvenser 
besiktigers arbeid har for skattetaksten på den enkelte eiendom. Den tredje powerpoint 
presentasjon er knyttet til oppstart besiktigelse, med opplæringsprogram i oppstartuken til 
besiktigerne i midten av mai 2014. 
 
Den fjerde og siste powerpoint presentasjonen er datert 12.5.2014 og har tittelen «Praktisk 
besiktigelse av boligeiendommer». Presentasjonen ble holdt av fagleder på eiendomsskattekontoret 
sammen med en innleid takstmann. Ifølge presentasjonen var den viktigste oppgaven til 
besiktigerne å befare eiendommene å finne eventuelle avvik. Avvikene listes deretter opp: 
 

 Bygningenes standard (+) 

 Bygningenes vedlikeholdsgrad (-) 

 Bygninger finnes ikke eller er ulovlig oppført 

 Carport «garasje uten 4 omsluttende vegger» 

 Garasje « garasje med 4 omsluttende vegger» 

 Finne bygninger ulovlig tatt i bruk 

 Arealer er feil eller mangler. Mål opp arealet utvendig! 

 Støtte informasjonen om avvik med bilder og kommentarer. 
 
Når det gjelder hvordan besiktigerne skal forholde seg til standard og vedlikehold og dermed faktor 
1,2 høy standard eller faktor 1,0 normal standard på eneboliger, står det følgende i presentasjonen: 

 Generelt om standard – Høyere enn «vanlig». 
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 Generelt om vedlikehold. Dårligere enn det som kan «rettes opp» ved noen ukers innsats. – 
Falleferdig? 

 
I epost av 23.3.2017 viser kommunen til følgende om vurdering av standard og vedlikehold: 

Høy standard: Som påkostninger regnes arbeid som setter boligen i en annen eller bedre stand enn 
den tidligere har vært i, for eksempel tilbygg, moderniseringer eller rene endringer. Hvis boligen 
tidligere har hatt normal standard og oppgraderes til høy standard, vil differansen mellom normal og 
høy standard være påkostning. 

Besiktiger skulle ta bilde og avkrysse i feltløsningen for «høy standard» dersom eiendom 
skjønnsmessig ble vurdert til det. Besiktigeren ble opplært til at «høy standard» kun skulle benyttes i 
de tilfeller hvor det ikke var tvil. Med «høy standard» mentes ikke isolert «ny bolig» men at 
eiendommen var påkostet over gjennomsnittet. Ved en «ny påkostet bolig» ble boligen øket med 30 
% som var påslaget for ny bolig. 

Ved avkrysning av «høy standard» var 20 % påslag innarbeidet i sjablongen. Det betyr at ved 
besiktigerens avkrysning ble takstforslaget automatisk foreslått øket med 20 %. Alle eiendommer 
som fikk status «høy standard» ble gjennomgått av sakkyndig nemnd. Ved uenighet ble saken 
returnert til administrasjonen og nedjustert til «Ordinær bolig» med faktor 1,0 og beregnet på nytt for 
korrigert takstforslag. Ref. rapportens side 53 uttalelse fra leder av sakkyndig nemnd.  

Dårlig vedlikehold: Vedlikehold, herunder reparasjon, er arbeid som utføres for å bringe boligen 
tilbake i den stand den tidligere har vært i. Vedlikeholdet måtte være av større art, dvs. utover 
ordinært vedlikehold.  

Besiktiger rapporterte etter skjønn, samt veiledning fra eiendomskattekontoret og ekstern rådgiver på 
«dårlig vedlikehold», ved å kommentere funnet samt ta bilde som vurderingsgrunnlag til nemnda. 
Nemnda foretok en skjønnsmessig individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.  

5.4.4 Besiktigelsen skal sikre at matrikkelen er oppdatert og korrekt 

Revisjonen har lagt til grunn at besiktigelsen skal sikre at matrikkelen er oppdatert og korrekt. 
 
Det framgår av kommunens dokumentasjon44at besiktigelsene som ble gjennomført i 2014 avdekket 
mange feil i matrikkelen. Revisjonen gjengir et søylediagram som viser avvikene som ble avdekket i 
forbindelse med besiktigelsene. 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
44 Foredrag holdt av Skedsmo kommune, på en brukerkonferanse 10.2.2015 i regi av Geodata AS. Tittelen på 
foredraget var:eiendomsskatt møter GIS. 



25/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  - 16/00034-15 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  : RapportKU Eiendomsskatt

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

EIENDOMSSKATT Side 52 

 

Tabell 16. Avvik som følge av besiktigelsene 

 
 
Som det går fram av tabellen ble det avdekket totalt over 5000 forskjellige avvik i forbindelse med 
befaringen. Dette var avvik hvor matrikkelen ikke stemte overens med hva som var registrert under 
besiktigelsene. Ca. 75 % (over 3700) av avvikene var feil på registrert areal i matrikkelen, mens 
«bygning ulovlig tatt i bruk» ble registrert med over 1000 avvik. Ellers var det mange avvik knyttet til 
gruppen «annet» og avvik knyttet at bygning mangler både i terrenget og i kart. 

5.4.5 Befaring og avdekking av andre forhold som har betydning for taksten 

Revisjonen har lagt til grunn at befaringen skal avdekke andre forhold som har betydning for 
taksten.  Det går fram av § 3 - 5 i retningslinjene for taksering at: 

Hensikten med besiktigelsen er å sikre at matrikkelen er i overensstemmelse med de faktiske 
forholdene på eiendommen, i tillegg til å avdekke andre forhold som kan ha betydning for taksten. 
Dette kan være forhold som høy/lav standard eller dårlig vedlikehold på bygningsmassen. 

Befaringen skal dermed sikre at matrikkelen er korrekt, og avdekke om boligen har høy/lav standard 
eller bærer preg av dårlig vedlikehold. I kommunens sjablongtakstformel skal befaringen sikre 
elementene fakta fra matrikkel og vurdering ved besiktigelse: 
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Det framgår av dokument: «dokumentasjon av beregning av sjablongtakst eneboliger», at vurdering 
ved besiktigelse kun gjelder eneboliger. Eneboliger som er nyere enn tre år skal få en faktor på 1,3, 
mens eneboliger som er eldre enn tre år og er blitt vurdert til å ha høy standard skal få faktor 1,2.  
 
I forbindelse med befaringen utarbeidet kommunen en sjekkliste45 for besiktigerne. Kommunen 
skriver at formålet med sjekklisten er å beskrive hva besiktiger skal kontrollere i felt. Sjekklisten 
inneholder totalt 10 punkter, og revisjonen gjengir punktene 1,3,4,7,8 og 10 i tabellen under: 
 
Tabell 17. Utdrag fra sjekkliste besiktiger 

Utdrag fra sjekkliste besiktiger 

Punkt i sjekkliste  Sjekkpunkter Aktivitet 

1 Sjekk at du står på riktig eiendom (GPS-
markøren viser din posisjon) 

 

3 Kontroller standard på bygningen Hvis standard høyere enn normal, velg « +1» i 
valgboks. Hvis flere bygninger kommenter hvilken 
bygning i fritekstbilde. Ta bilde. 

4 Kontroller vedlikehold på bygningen Hvis svært dårlig vedlikehold, velg – «-1» i 
valgboks. Hvis flere bygninger kommenter hvilken 
bygning i fritekstbilde. Ta bilde. 

7 Kontroller at relevante arealdata er oppgitt for 
alle bygninger. Kontroller at areal er oppgitt for 
alle etasjer, inkludert kjeller. 

Hvis nødvendig: Mål opp grunnflate og angi antall 
etasjer i fritekstfelt. Ta bilde. 

8 Hvis arealet er skrevet med rød skrift, skal 
grunnflaten alltid måles opp og antall etasjer 
oppgis 

Hvis nødvendig: Mål opp grunnflate og angi antall 
etasjer i fritekstfelt. Ta bilde. 

10 Ta bilde av bygningen sett fra 
gaten/inngangssiden 

Dokumenterer at besiktiger har vært på stedet. 

Kilde: Dokument, sjekkliste for besiktiger. 

 
Som det går fram av tabellen over omhandler punktene 3, 4, om eneboligene skal få høy standard 
(1,2) eller normal standard (1,0). Sjekklisten inneholder intet krav til skriftlig begrunnelse fra 
                                                
 
 
45 Dokument «Sjekkliste for besiktiger» udatert. 



25/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  - 16/00034-15 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  : RapportKU Eiendomsskatt

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

EIENDOMSSKATT Side 54 

 

besiktiger hvis besiktiger velger (+1 høy standard) eller (-1 dårlig vedlikehold). Sjekklisten 
inneholder også et krav om det skal tas bilde av bygningen sett fra gaten/inngangssiden (punkt 10). 
Ellers er punkt 1 et generelt kontrollpunkt, mens punktene 7 og 8 omhandler kvalitetssikring av data 
fra matrikkelen. 
   
Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon for eneboliger som har fått vedtatt faktor 1,2 (høy 
standard) av sakkyndig nemnd. I tabellen nedenfor vises en oversikt over antall eneboliger med 
faktor 1,2 samt kommentarer fra besiktigere: 
 
Tabell 18. Eneboliger med høy standard med kommentarer fra besiktigere 

Antall eneboliger høy standard med kommentarer fra besiktigere 

Antall eneboliger med 
faktor 1,2 (andel i % av alle 
eneboliger)46 

Antall kommentarer fra 
besiktigere 

Antall kommentarer knyttet direkte eller 
indirekte til standard på eneboligen 

224 (4,0 %) 7947 148 

 
Som det går fram av tabellen over er det totalt 224 eneboliger som har fått vedtatt faktor 1,2 høy 
standard av sakkyndig nemnd. Dette utgjør 4,0 % av alle eneboliger i skattelisten for 2016.  Det går 
også fram av tabellen at 79 eneboliger (av 224) har fått skriftlige kommentarer i forbindelse med 
besiktigelse, og at alle kommentarene utenom en, omhandler forhold ved eiendommene som ikke 
direkte eller indirekte er knyttet til standard. 
 
Kommunen bekrefter i epost av 8.3.2017 at besiktigerne ute i felt har kommentert status til 
sakkyndig nemnd på vedlikehold, avvik i forhold til matrikkel, kart og eiendom samt dokumentert evt. 
avvik med bilder. Kommunen viser i epost av 23.3.2017 til at besiktigerne gjorde en skjønnsmessig 
vurdering av boligens standard basert på sjekklista for besiktiger og den felles opplæringen som var 
gitt. Informasjonen ble ifølge kommunen videreformidlet til sakkyndig nemnd som foretok en 
selvstendig, individuell skjønnsmessig vurdering av boligen basert på tilgjengelig informasjon og 
lokalkunnskap. 
 
Leder i sakkyndig nemnd opplyser at nemnda veiledet besiktigerne når det gjaldt bilder, og at 
besiktigerne tok bilder av alle eiendommene. Det var imidlertid varierende kvalitet på bildene som 
ble tatt. Leder opplyser videre at det i forbindelse med befaringen ble oppdaget mange matrikkelfeil, 

                                                
 
 
46 Andel i % av alle 5636 skattepliktige eneboliger i eiendomsskatteliste 2016. 
47 Kommentarer fra besiktigere omhandler i hovedsak forhold knyttet til, garasjer, vinduer, kjellerinnganger og 
takflater. 
48 I dette ene tilfellet hvor standard er direkte kommentert har besiktiger skrevet: «Areal på garasjer er ok. Høy 
standard?» 
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hvor feil i areal på bygninger var den gjennomgående feilen. Ifølge leder gikk mange av disse 
arealfeilene langt tilbake i tid.  
 
Leder viser videre til at det bare ble lagt vekt på «vurdering ved besiktigelse» ved fastsettelse av 
takst. Nemnda var forsiktig med bruk av besiktigelsesfaktorene (faktor 1,0 og faktor 1,2 på 
eneboliger), og foretok selvstendige vurderinger knyttet til standard, som ikke nødvendigvis fikk 
samme resultat som vurderingen til besiktiger. Ifølge leder var det ingen faktor for lav standard, og 
nemnda foretok rene skjønnsmessige vurderinger av om eiendommen skulle vurderes til å ha lav 
standard. Nemndleder viser i den sammenheng til at nemnda, i tillegg til billedmateriale fra 
besiktigelser, også hadde tilgang på eiendomsmeglerkompetanse og oppdaterte eiendomsverdier. 
Leder legger også vekt på nemndas gode lokalkunnskap. 
 
Kommunen viser i epost av 8.3.2017 til at sakkyndig nemnd individuelt har vurdert besiktigers 
kommentarer sammen med sjablongtakstforslaget, og den dokumentasjon de hadde tilgjengelig 
gjennom nemndløsningen. Kommunen viser i epost av 23.3.2017 til hvilken dokumentasjon dette 
var: 
 

 Sjablongtakst  
 Kart over eiendommen  
 Eiendommens sonefaktor 
 Sonekart over kommune  
 Type eiendom  
 Status vedlikehold/standard  
 Type sjablong  
 Gnr., bnr., snr., fnr. 
 BRA 
 Kommentarer fra besiktigere 
 Kommentarer til nemnda fra QA/QC  
 Andre nemndmedlemmers kommentarer 
 Antall boenheter  
 Adresser på eiendommen(e) 
 Kvadratmeterpris sjablong  
 Takstforslag justert opp til omsetningsverdi 2015 
 Alder på boligene der det var kjent 
 Bilder over eiendommen  

 
Der sakkyndig nemnd ønsket mer informasjon, ble saker løpende returnert fra nemnda til besiktiger 
for ny besiktigelse Deretter ble sakene sendt på nytt til nemnda for behandling med 
tilleggsinformasjon om eiendommen. Alle takster hadde status «foreløpig» inntil alle eiendommer 
var taksert og behandlet. Sakkyndig nemnd foretok løpende justeringer underveis dersom det ble 
vurdert at områder lå for høyt eller lavt. 

5.4.6 Fastsettelse av skattetakster i sakkyndig nemnd 

Leder i sakkyndig nemnd opplyser at arbeidet med å fastsette takster ble påbegynt etter ferien i 
2014 og ble avsluttet omkring mars 2015. Det ble i den forbindelse utviklet en egen dataløsning av 
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administrasjonen som nemnda kunne bruke i sitt arbeid. Leder i sakkyndig nemnd opplyser at 
nemnda nedla et betydelig arbeid både før møter, i møter og etter møter. 
 
Sakkyndig nemnd kan ifølge retningslinjene for taksering fravike sjablongen ved fastsettelse av 
takst for den enkelte eiendom. Ifølge leder i nemnda ble dette i mindre grad gjort.  Det har blitt gjort 
f.eks. i forbindelse med taksering av noen leiligheter49 i Lillestrøm og Strømmen, som ble oppjustert. 
Leder opplyser at det hele tiden var omsetningsverdier som ble lagt til grunn for eventuelle 
oppjusteringer. I tillegg til nevnte leiligheter har nemnda i enkelte tilfeller fraveket sjablongen for 
noen eneboliger. Ifølge leder i nemda fravek nemnda sjablongen totalt for noe over 200 boenheter.  
 
Ifølge leder tilstrebet nemnda likebehandling ved fravikelse av sjablongen, dvs. at justeringer for en 
eiendom også fikk konsekvenser for andre, åpenbart like, eiendommer. Eksempel på slik 
likebehandling er at justeringer for en leilighet i sameie/borettslag medfører justering for tilsvarende 
leiligheter i samme etasje/sameie/borettslag. Samme praksis er ikke mulig for eneboliger ifølge 
leder, da disse i større grad må være vurderes skjønnsmessig og individuelt. 
 
I referat fra møte i sakkyndig nemnd 10.9.2014 fremgår det at nemnda vedtok at saker hvor 
sjablongtakst var 20 prosent lavere enn omsetningsverdi, skulle vedtas av nemnda. Saker hvor 
sjablongtakst var 20 prosent høyere enn omsetningsverdi, skulle kommenteres av 
eiendomsskattekontoret. Det ble i tillegg vurdert om det var behov for å kommentere saker helt ned 
til et avvik på +/- 15 prosent. I møte 17.9.2014 ble det besluttet at det var store avvik som måtte til 
før man avvek fra sjablongen, ifølge referatet inntil 20 prosent. 
 
Når det gjelder generelle prinsipper som sakkyndig nemnd brukte for å få fastsatt skattetakstene 
opplyser leder i intervju at nemnda måtte sette noen generelle grenser for å kunne komme seg 
igjennom alle eiendommene. Det ble ifølge leder derfor etablert en praksis der eiendommer med 
mindre avvik enn 20 % mellom sjablongtakst og omsetningsverdi, ble vurdert å falle inn under 
forsiktighetsmarginen på 20 % og ble vedtatt av nemnda, mens eiendommer med større avvik enn 
20 % prosent ble vurdert individuelt av nemnda.  
 
Kommunen opplyser i epost av 8.3.2017 at praksisen til sakkyndig nemnd var at de hadde en 
«buffer»/forsiktighetsmargin på 20 % ved fastsettelse av eiendomsskattetakstene. Det vises videre 
til at kommunestyrevedtaket benytter også begrepet forsiktighetsmargin. Den vedtatte 
forsiktighetsmarginen gjelder i hele 10-årsperioden. Kommunen opplyser også at begrepet 
«forsiktighetsmargin» vurderes endret til «reduksjonsfaktor» i neste versjon av retningslinjene. 
Endringene er planlagt vedtatt i møte i sakkyndig nemnd innen utgangen av mars 2017. 
Kommunens administrasjon på sin side synes å ha en annen oppfatning av hvilken praksis som ble 
etablert for fastsettelse av takster. I epost av 23.3.2017 opplyser kommunen at tidlig i 
prøvetakseringsperioden kommenterte administrasjonen, etter instruks fra sakkyndig nemnd, alle 
avvik over 20 prosent. Nemnda så tidlig at dette kunne gi et for stort spenn i de vedtatte takstene og 
                                                
 
 
49 Både leiligheter i borettslag og sameier. 
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det ble derfor vurdert om også avvik mindre enn 20 prosent skulle kommenteres og vurderes 
særskilt.50 Ifølge kommunens epost landet sakkyndig nemnd på en løsning der alle eiendommer 
som var omsatt ble individuelt vurdert, der man sammenlignet reell omsetningsverdi med 
sjablongtakst. Nemnda hadde i nemndløsningen tilgang til både omsetningsverdi (omregnet til 2015 
verdi) og sjablongtakst, som grunnlag for fastsettelse av takst.  

5.4.7 Takstene skal inneholde begrunnelser 

Revisjonen har lagt til grunn at begrunnelsen for takstene (eiendomsskattesedlene) som sendes ut 
skal inneholde prinsippene for verdsettelsen med kriterier og grunnlag på den enkelte eiendom, og 
gis på en slik måte at det er mulig for skattyter å forstå hvordan taksten er fastsatt.  
Revisjonen har mottatt eksempler på skattesedler for skatteåret 2016 for alle bygningstyper innenfor 
boliger. Det framgår av de tosidige skattesedlene at de er unntatt offentlighet51. 
 
Den første siden på skattesedlene starter med å vise til informasjon knyttet til forsiktighetsmarginen 
på 20 %, for deretter å vise eiendomsskatteutregningen i en egen boks på den enkelte bolig.  
 
Skattesedlene har videre informasjon om: 

 Spørsmål knyttet til eiendomsskatt, For informasjon, se kommunens hjemmeside 
www.skedsmo.kommune.no/eiendomsskatt 

 Klage på eiendomsskatt: Klagefristen er fredag 15. april.2016. Det kan klages hvert år, 
forutsatt at det ikke er klaget på samme forhold tidligere. Selv om det klages, må 
eiendomsskatten betales (…) 

 Betaling av eiendomsskatten. Skedsmo kommune fakturerer eiendomsskatten i to terminer 
med forfall 1. juni og 1. november 

 
Den andre siden på skatteseddelen har overskrift «eiendomsinformasjon», og beskriver de 
opplysningene kommunen har om den enkelte eiendom som: eiendommens adresse, eiendommens 
gårds – og bruksnummer, type eiendom, antall boenheter, rettighetshavere til eiendommen med 
eierbrøk, tomteareal, beskrivelse av bygningstype og til slutt BRA på hver enkelt eiendom. 
 
BRA er videre forklart i fotnote: BRA hentes fra matrikkelen. Dette er areal innenfor boligens indre 
vegger (NS 3940). BRA må ikke forveksles med primærrom (P-rom) som ble innhentet av 
Skatteetaten i 2010. Bygninger mindre enn 15 kvm er ikke tatt med i takstgrunnlaget og det 
beregnes dermed ikke eiendomsskatt av disse. For mer informasjon, se Kartverkets hjemmesider: 
www.kartverket.no/matrikkelen. 
 
Hvilke opplysninger benyttes ved beregning av eiendomsskatten? 

                                                
 
 
50 Revisjonen har i epost fra kommunen av 23.3.2017 mottatt en oversikt over eneboliger der beregnet 
sjablongtakst lå mellom -20 og -10 prosent, og 10 og 20 prosent av omsatt verdi. 
51 Unntatt offentlighet, jf, Offentleglova § 13, jf. Ligningsloven § 3-13, jf, Eigedomsskattelova § 29. 
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 Ved beregning av eiendomsskattetaksten ble opplysningene hentet fra matrikkelen 1. januar 
2016 (matrikkelen har fotnote) 

 
I fotnoten for matrikkelen står det at matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, 
bygninger, boliger og adresser. 

5.5 Revisjonens oppsummering og vurdering 

Det er revisjonens vurdering at ny taksering av eiendommer i 2014-2015 i det alt vesentlige ble 
gjennomført i henhold til kommunens eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering.  
 
Undersøkelsen viser at det ligger omfattende grunnlagsdokumentasjon og statistiske analyser bak 
utarbeidelse av de sjablongene som ble vedtatt av sakkyndig nemnd. Administrasjonen har testet 
og foreslått ulike sjablonger med utgangspunkt i analyser knyttet til reelle omsetninger. Sakkyndig 
nemnd har i samarbeid med administrasjonen gjennomført prøvetaksering for å kvalitetssikre 
sjablongene, blant annet ved å sammenholde forslag til sjablonger med egne analyser og 
vurderinger av omsetninger.   
 
Praksis i sakkyndig nemnd når det gjaldt kvalitetssikring av sjablonger, gjennom prøvetakseringen, 
har etter revisjonens vurdering bidratt til å sikre det overordnede kravet i eiendomsskatteloven om at 
alle eiendommer skal takseres etter hva eiendommene kan omsettes for i fritt salg. Dette ga etter 
revisjonens vurdering et godt grunnlag for å sikre likebehandling når det gjaldt takstforslag på den 
enkelte eiendom.  
 
Undersøkelsen viser at sakkyndig nemnd har gjort selvstendige vurderinger av nivået på taksten for 
den enkelte eiendom ved fastsettelse. I tillegg til data og vurderinger fra besiktigere, gjør nemnda 
sammenligninger basert blant annet på oppdaterte omsetningsverdier.  
 
Når det gjelder nyere delte boliger (bygget etter 2014) viser undersøkelsen at disse kan ha fått for 
lav skattetakst, sammenlignet med omsetningsverdier. Dette skyldes at kommunens grunnlagsdata 
for omsetninger 2011 - 2014 ikke tilsa en reguleringsfaktor for alder. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at det er noe ulike oppfatninger av hvilke prinsipper som ble lagt til 
grunn for fastsettelse av takster på den enkelte eiendom. Ifølge leder av sakkyndig nemnd ble det 
etablert en praksis for fastsettelse av takster på den enkelte eiendom, der takstforslaget ble vurdert 
utfra et maksimalt avvik mellom takst og omsetningsverdi på 20 prosent. Kommunen derimot 
fremholder at sakkyndig nemnd tidlig så at dette kunne gi et for stort spenn i de vedtatte takstene. 
Ifølge kommunen landet nemnda derfor på en løsning der alle eiendommer som var omsatt ble 
individuelt vurdert, utfra en sammenligning av reell omsetningsverdi med sjablongtakst. 
 
Undersøkelsen viser at det under forberedelsen til takseringen ble utarbeidet en liste over fritatte 
eiendommer, men at denne ikke var fullstendig i 2015/2016. Kommunen opplyser at listen er 
fullstendig fra og med skatteåret 2017. Videre viser undersøkelsen at alle boligeiere ble gjort kjent 
med de opplysninger kommunen hadde om eiendommen før takseringen startet. 



25/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  - 16/00034-15 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  : RapportKU Eiendomsskatt

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

EIENDOMSSKATT Side 59 

 

Som følge av befaringene har det skjedd en omfattende kvalitetssikring og justering av matrikkelen, 
noe som også var en sentral oppgave for besiktigerne. Undersøkelsen viser at 4 prosent av alle 
eneboliger har fått oppjustert takst som følge av befaringen. Besiktigerne har tatt bilder av boligene, 
men det er ellers vanskelig av dokumentasjonen revisjonen har mottatt å se hvilke konkrete 
vurderinger som er gjort av besiktigerne i de tilfellene der taksten har blitt oppjustert.  
 
Begrunnelsen for taksten, slik den fremkommer i skatteseddelen til den enkelte skatteyter, 
inneholder kriterier og grunnlag for den enkelte eiendom, hentet ut fra matrikkelen. Etter revisjonens 
vurdering kunne prinsippene for verdsettelsen, dvs. hvordan sjablongtakstsystemet er utformet og 
brukes, i noe større grad fremgått av skatteseddelen. 
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6 KLAGEBEHANDLING 

6.1 Innledning 

Dette kapitlet tar for seg om klagebehandlingen på eiendomsskatt er gjennomført i henhold til 
kommunens eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering. 
 
Følgende problemstilling, med tilhørende revisjonskriterier er lagt til grunn i kapitlet: 
 
Tabell 19. Revisjonskriterier problemstilling 3 

Problemstilling 3  Revisjonskriterier 

I hvilken grad er klagesaksbehandlingen i samsvar 
med kommunens retningslinjer for saksbehandling? 

Overordnet revisjonskriterium 

 Klagebehandlingsprosessen skal sikre at 
klager blir behandlet individuelt og ikke 
bryter med likebehandlingsprinsippet (jfr. 
retningslinjer for taksering pkt. 13.4) 

Klagebehandling i sakkyndig nemnd 

 Sakkyndig nemnd skal kort begrunne alle 
vedtak og underrette skatteyter. 

 Sakkyndig nemnd skal gi en uttalelse til 
klagenemnda når klagen oversendes 
klagenemnda (klager behandlet etter 
17.8.2016) 

Klagebehandling i klagenemnd 

 Klagenemnda skal befare alle 
eiendommene hvor det er framsatt klage på 
skattetaksten. 

 Klagenemnda skal i vedtaket ta stilling til 
klagers anførsler og angi hvilket faktum og 
rettsanvendelse vedtaket bygger på. 

 

6.2 Evaluering av klagesaksbehandling 

Som omtalt i kapittel 5 (punkt 5.2) har KS Advokatene på bestilling fra kommunen evaluert 
utformingen av sjablongtakstsystemet og retningslinjene for taksering gjennom et notat. Notatet 
omhandler også kommunens klagesaksbehandling. Nedenfor følger et utdrag fra notatet som 
omhandler klagesaksbehandlingen: 

Kommunestyret i Skedsmo har bedt administrasjonen om en evaluering av de fastsatte retningslinjer 
for eiendomsskatt. Bakgrunnen er at det i forbindelse med den alminnelige omtakseringen i fjor kom 
inn ca 1 300 klager på eiendomsskatten til kommunen. (ca 10 % av eiendomsmassen ble påklagd). 
Ca 75 % av klagene var knyttet til verdsettelsen, og de resterende 25 % var i all hovedsak knyttet til 
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arealfeil. Vi forstår det slik at flertallet av klagene gjaldt boligeiendom. Klagenemnda for 
eiendomsskatt ga medhold til ca 2/3 av klagerne, og vi forstår det slik at takstene i gjennomsnitt ble 
nedsatt med 5 til 10 %. 

KS Advokatene skriver følgende om sakkyndig nemnd og fastsettelsen av takstene: 

Takstnemnda synes ved sin fastsettelse av takstene å ha tenkt at sjablongene godt kan treffe 100 % 
av omsetningsverdiene i kommunen, da kommunestyret i alle tilfelle har vedtatt en reduksjonsfaktor 
på 20 %. På denne måten sikrer man seg at takstene ikke overstiger omsetningsverdien. En slik 
metodikk må være akseptabel i forhold til verdsettelsesnormen, da reduksjonsfaktoren som nevnt 
skal anses som del av selve taksten. Det er selve taksten skatteyterne kan klage på, ikke 
metodikken som sådan. 

Advokatene skriver følgende om klagenemndas behandling av klager: 

Klagenemnda står fritt til å overprøve alle sider av en konkret klagesak, og har både rett og plikt til å 
bruke skjønn og justere verdsettelsen ut fra konkrete verdibestemmende forhold ved eiendommen. 
Klagenemnda bør være lojal mot takstnemndas retningslinjer, men er kun bundet av de rammer som 
fremgår av lov og praksis. Det er imidlertid problematisk dersom klagenemnda setter ned takster 
med den begrunnelse at de mener det skulle vært brukt en forsiktighetsmargin. Dersom 
klagenemnda fører en slik praksis, kan det oppstå problemer i forhold til likhetsprinsippet fordi 
takstreduksjonen bare kommer de eiendommer til gode hvor det er innsendt klage. Hvis forholdet 
derimot er at klagenemnda har vurdert eiendommene individuelt og bare har lagt inn en reduksjon i 
tilfeller hvor nemnda har funnet det riktig ut fra en vurdering av den konkrete eiendommen isolert og 
sammenlignet med likeartede eiendommer i samme område, vil det ikke være problematisk i forhold 
til likebehandlingsprinsippet. Vi viser i denne sammenheng til at klagenemnda etter det som opplyses 
ikke har satt ned taksten i alle klagesaker. 

KS Advokatene oppsummer klagebehandlingen slik: 

Etter vår vurdering er det svært viktig at nemndene samarbeider og får en felles forståelse av 
metodikken for verdsettelse som sådan. Klagenemnda må utføre en klagebehandling som medfører 
en likebehandling av eiendommer i kommunen. En eventuell praksis hvor alle som klager får lagt inn 
en forsiktighetsmargin vil raskt bli rettslig problematisk, og bør endres. 

6.3 Klagestatistikk 

Klager på eiendomsskatt kan behandles av to instanser i Skedsmo kommune. Klager kan først 
behandles av eiendomskattekontoret og sakkyndig nemnd, og til slutt klagenemnd.  
 
I retningslinjene for taksering, framgår52 det, at i klagesaker der det blir påvist feil i 
faktagrunnlaget, for eksempel feil antall bunnfradrag, kan administrasjonen selv korrigere 
eiendomsskatten og gi svar til klageren om at faktagrunnlag og takst er rettet opp. Klageren får 
                                                
 
 
52 Punkt 13 i retningslinjene for taksering: retting av feil og klager på takst. 
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da ny frist for å klage på den korrigerte taksten. Eksempler på faktafeil er antall godkjente 
boenheter, eiendommens areal, feil kategori på eiendommen og skrive- og regnefeil. Ved 
klager som ikke omhandler faktafeil og avsluttes administrativt, går klagen til sakkyndig nemnd.  
Hvis klager får delvis medhold53 eller avslag i sakkyndig nemnd går klagen videre til 
klagenemnd. 
 
I prosjektmandatet/planen for omtaksering for ny eiendomsskatt 2015, framgår det følgende under 
resultatmål for prosjektet: 

Mål: 5 % klagesaker. Klagesaker lå et sted mellom 8,5 – 9 % i 2005. Bakgrunnen for at det antas en 
reduksjon i klagesaker er: 

 Bedre kvalitet på matrikkel 

 Bedre planlegging av besiktigelser 

 Kalibrering av besiktigere 

I tabellen nedenfor gjengis klagestatistikk for årene 2015 – 2016, med total klageprosent i kolonnen 
lengst til høyre. 
 
Tabell 20. Klager på eiendomsskatt 2015 - 2016 

Klager på eiendomsskatt 2015 - 2016 

  Antall klager 
alle 

eiendommer54 

Antall 
klager 

boliger55 

Klager 
boliger 

avsluttet 
administrativt 

Klager 
boliger 

avsluttet 
sakkyndig 

nemnd 

Klager 
boliger 

avsluttet av 
klagenemnd 
 

Klager boliger 
ikke 

ferdigbehandlet 
av klagenemnd 
 

Klage-
prosent 

totalt 

2015 1 610 1 334 106 590 634 1 10,8 % 

2016    203    168  36 62 60 4 1,6 % 

Totalt 1 813 1 502 142 662 694 5  
 

Kilde: Skedsmo kommunes klagestatistikk 2015 – 2016 (excel ark). 
 

Som det går fram av tabellen over, var det totalt 1 610 klager på eiendomsskatt i 2015, og 203 
klager i 2016. At flesteparten av klagene (1610 av 1813 = 89 %), kom i 2015 skyldes trolig at 2015 

                                                
 
 
53 Leder i sakkyndig nemnd opplyser i intervju med revisjonen 16.2.2017 at det fra november 2016 ikke lenger 
gis delvis medhold i sakkyndig nemnd - kun medhold eller avslag. 
54 Tallene i denne kolonnen inkluderer i tillegg til boliger, også klager knyttet til andre eiendommer som 
næringseiendommer, verker og bruk, signalnett og tomter. 
55 Følgende bygningstyper defineres som boliger: Borettslag, delt bolig, enebolig, leilighet 
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var det første skatteåret med nye skattetakster. Av 1 610 klager i 2015 var 1 334 klager knyttet til 
boliger, mens i 2016 gjaldt 168 av 203 klager boliger. Klager på boliger utgjør dermed samlet ca 83 
% av alle klager på eiendomsskatt i Skedsmo i årene 2015 og 2016.  
 
Når det gjelder behandlingen av klager ble totalt 142 klager behandlet og avsluttet administrativt i 
2015 og 2016. 662 klager ble behandlet og avsluttet i sakkyndig nemnd 2015/2016, mens 
klagenemda behandlet og avsluttet 694 klager i de to årene.  Det framgår også av tabellen at 
klageprosenten i 2015 var 10,8 %, som er 5,8 prosentpoeng høyere enn målet i den interne 
prosjektplanen som var 5 %.  
 
Når det gjelder hvilke forhold klagene på bolig gjelder, framgår dette av tabellen nedenfor. 
Revisjonen gjør oppmerksom på at det kan klages på flere forhold i en og samme klage. For 
eksempel vil en kunne klage både på for stort bruksareal og at skattetaksten er satt for høyt. Det 
betyr at summen av forhold det klages på, er større enn antall klager. 
 
Tabell 21. Klager boliger og hvilke forhold det klages på 

Klager boliger og hvilke forhold det klages på. 

 Antall klager 
boliger 

Forhold 
knyttet til 

BRA 
(bruksareal) 

Forhold 
knyttet til 
boenheter 

Forhold 
knyttet til 

takst 

Andre 
forhold56 

2015 1334 349 28 1155 191 

2016 168 30 5 99 21 

Total  1 502 379 33 1 254 212 
 

Kilde: Skedsmo kommunes klagestatistikk 2015 – 2016 (excel ark). 
 

Som det går fram av tabellen gjelder de fleste klagene på bolig forhold knyttet til takst, med hhv 
1155 og 99 klager i 2015 og 2016. Samlet utgjør klager på takst ca 83 % av alle klageforhold. Det 
ble også klaget over forhold knyttet til BRA 349 ganger i 2015 og 30 ganger i 2016. Antall klager 
knyttet til boenheter var hhv 28 og 5 i 2015 og 2016. Når det gjelder klager over andre forhold kom 
det inn hhv 191 og 21 klager i 2015 og 2016. Ellers viser tabellen at også i 2016 omhandlet de fleste 
klagene forhold knyttet til takst, med 99 av 168 klager. 
 
I tabellen nedenfor gjengis en detaljert klageoversikt fordelt på bygningstyper, forhold det klages 
over og samlet klageprosent fordelt på bygningstype. 
 
 

                                                
 
 
56 Eksempler på klager andre forhold er: feil byggeår, feil bygningstype, hus revet, feil antall bygninger, 
manglende midlertidig brukstillatelse og feil tomteareal m.m. 



25/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  - 16/00034-15 Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt  : RapportKU Eiendomsskatt

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

EIENDOMSSKATT Side 64 

 

Tabell 22. Detaljert klageoversikt 
 
Detaljert klageoversikt 

Bygnings-
type 

Antall 
klager 
2015 - 
2016 

Forhold BRA 
sum 2015 - 

2016 

Forhold 
boenheter 
sum 2015 

-2016 

Forhold 
takst 

Sum 2015 
- 2016 

Andre 
forhold 

Sum 2015 
- 2016 

Klageprosent 
totalt 2015 - 

201657 

Borettslag 38 4 4 34 7 33 %58 

Delt bolig 409 93 12 349 54 17,9 % 

Enebolig 769 218 16 614 129 13,6 % 

Leilighet 286 64 1 257 22 8,6 % 

Andre59 
eiendommer 

313     17,2 % 

Gj-snitt klage 
% alle eien-
dommer 

     12,4 % 

Kilde: Skedsmo kommunes klagestatistikk 2015 – 2016 (excel ark). 

 
Som det går fram av andre kolonne i tabellen er eneboliger den bygningstypen som har flest klager. 
Deretter følger delt bolig, andre eiendommer, leiligheter og borettslag. Det samme mønsteret 
gjentar seg i forholdene det klages på. I kolonnen lengst til høyre framgår samlet klageprosent for 
årene 2015 – 2016 fordelt på bygningstype. Kolonnen viser at klageprosenten innenfor boliger er 
høyest hos borettslag med 33 %. Deretter følger delte boliger og eneboliger med en klageprosent 
på hhv 17,9 % og 13,6 %. Leiligheter har en klageprosent på 8,6 %, mens andre eiendommer har 
en klageprosent 17,2 %. Da gjennomsnittlig klageprosent er 12,4 %, betyr dette at leiligheter er den 
eneste eiendomstypen som har lavere klageprosent enn gjennomsnittet. 

                                                
 
 
57 Det er tatt utgangspunkt i eiendomsskatteliste 2016 og summerte klager i 2015 og 2016. 
58 Klageprosenten for borettslag er ikke helt sammenlignbart med de andre bygningstypene da de fleste 
klagene gjelder takseringen av hele borettslaget. Revisjonen har ikke summert antall boenheter klagene 
gjelder. 
59 Andre eiendommer hvor det er blitt framsatt klage er: næring, tomt, og verk og bruk 
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6.4 Klagebehandling i sakkyndig nemnd 

Sakkyndig nemnd består av tre medlemmer, og nåværende sakkyndig nemnd ble oppnevnt av 
kommunestyret i Skedsmo 14.10.201560. Skedsmo kommune har siden eiendomsskatten ble innført 
i 2005 hatt en sakkyndig nemnd, og nåværende leder i sakkyndig nemnd har vært med siden 2005. 

6.4.1 Klagestatistikk sakkyndig nemnd 

I tabellen under gjengis vedtaksstatistikk for boliger behandlet i sakkyndig nemnd for årene 2015 og 
2016.  
 
Tabell 23. Vedtak i sakkyndig nemnd 

 Vedtak i sakkyndig nemnd 

År  Antall 
klagesaker 

Medhold 
i % av 

alle 
vedtak 

Delvis 
medhold i 
% av alle 
vedtak61 

Avslag i % av alle 
vedtak 

2015 123062 53 % 0 47 % 

2016 133 52,5 % 5,2 % 42,3 % 
 

Kilde: Skedsmo kommunes klagestatistikk 
 

Som det går fram av tabellen, fikk litt over halvparten av klagerne medhold i både 2015 og 2016 (53 
% og 52,5 %). Tabellen viser også at avslagsprosenten var noe høyere i 2015 (47 %) enn i 2016 
(42,3 %). Når det gjelder vedtak om delvis medhold var det ingen vedtak i 2015, mens det var 7 
vedtak i 2016.  
 
I tabellen nedenfor har revisjonen sammenstilt hvilke forhold som det gis avslag på i sakkyndig 
nemnd for årene 2015 og 2016. Revisjonen gjør igjen oppmerksom på at det i en og samme 
klagesak kan klages på flere forhold, og at summering av tallene ikke samsvarer med antall klager 
fra boligeiere. 

                                                
 
 
60 Kommunestyremøte 14.10.2015 var det konstituerende møte for valgperioden 2015 – 2019. 
Kommunestyret foretok valg av formannskap, ordfører og varaordfører, kontrollutvalg og faste utvalg herunder 
sakkyndig nemnd og klagenemnd. 
61 Kommunen opplyser i e-post av 8.3.2017 at retningslinjene i versjon 1.4 er oppdatert i tråd med KS 
Advokatene sin anbefaling. I etterkant er det gått flere runder med KS Advokatene og departementet, slik at 
man i dag ikke praktiserer å gi delvis medhold. Kommunen opplyser videre at «delvis medhold» foreslås tas ut 
i neste versjon av retningslinjene for taksering. 
62 Antall klagesaker behandlet i sakkyndig nemnd og klagenemnd i 2015 og 2016 samsvarer ikke med antall 
klager i de samme årene. I e-post av 8.3.2017 peker kommunen årsaker til at klagesaker ikke ble behandlet 
av sakkyndig nemnd og klagenemnd i 2015 og 2016. Dette skyldes blant annet duplikatklager, ikke reelle 
klager, klager avsluttet administrativt og klager knyttet til areal og boenheter i matrikkelen. 
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Tabell 24. Hvilke forhold avslagene gjelder 

Hvilke forhold avslagene gjelder 

År Forhold ved 
avslag BRA 

Forhold ved 
avslag 

boenheter 

Forhold ved 
avslag takst 

Forhold ved avslag 
annet 

2015 128 4 556 53 

2016 8 0 40 3 
 

Kilde: Skedsmo kommunes klagestatistikk (pivottabell) 
 

Som det går fram av tabellen ble det gitt flest avslag i 2015, hvor forhold knyttet til takst utgjorde 
hovedtyngden med 556 klager. Deretter kommer forhold BRA med 128, mens avslag knyttet til 
«annet» ble gitt i 53 tilfeller i 2015. Det ble også gitt 4 avslag på forhold knyttet til boenheter.  

6.4.2 Behandling av klager i sakkyndig nemnd 

Leder i sakkyndig nemnd opplyser i intervju at det er administrasjonen som forbereder 
klagebehandlingen, og at forhold det klages over omfatter bl.a. areal, detaljer i forhold til standard, 
eller påstander om at det vil være vanskelig å omsette eiendommen til den verdi som er satt.63 
Arealfeil blir ofte justert i klagers favør, og få klager på arealfeil går ifølge leder videre til 
klagenemnd. Dette medfører at klagene som går videre til klagenemnda i stor grad er klager på 
takst. Sakkyndig nemnd har ifølge leder vært forsiktig med å sette opp taksten som et resultat av 
klagebehandlingen, men dette er gjort i enkelttilfeller.  
 
Ved klager på takst gjør SN sammenligninger med andre eiendommer i området ved hjelp av 
kommunens dataprogram, samt fagprogram som brukes av eiendomsmeglere (levert av 
eiendomsverdi AS). Nemnda går igjennom klagene med tilgjengelige data på storskjerm. Det ses 
også på tidligere vurderinger i nemnda mht. takst. Hvis det var uenighet og tvil i nemnda, kan det 
være grunn til å gjøre en mer inngående vurdering av forholdet det klages på.  
 

Leder av sakkyndig nemnd viser til at nemnda i forbindelse med fastsettelse av takstene la til grunn 
at eiendommer med mindre avvik enn 20 % mellom mulig omsetningsverdi og sjablongtakst, skulle 
vedtas av sakkyndig nemnd. Dette avviket ble vurdert til å ligge innenfor forsiktighetsmarginen på 
20 % som er vedtatt av kommunestyret. Reduksjonsfaktoren på 20 % skulle sikre at ingen 
eiendommer fikk en eiendomsskattetakst som oversteg markedsverdien. Leder i sakkyndig nemnd 
opplyser at denne praksisen ble videreført når sakkyndig nemnd startet opp med klagebehandlingen 
sommeren 2015. 
 

                                                
 
 
63 Revisjonen har mottatt protokoller og vedtakslister knyttet til klagebehandlingen for begge nemndene. Dette 
omfatter kun to vedtakslister for sakkyndig nemnd i 2015 og samtlige vedtakslister for klagenemnda. I de to 
vedtakslistene fra sakkyndig nemnd fremkommer ikke resultatet av medhold i kroner eller prosent.  
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6.4.3 Begrunnelse og underrettelse 

Revisjonen har lagt til grunn at sakkyndig nemnd kort skal begrunne alle vedtak og at skatteyter skal 
underrettes.  
 
Revisjonen har gått gjennom dokumentasjon knyttet til 11 klagesaker64. Dokumentasjonen 
inneholder både opprinnelig klage fra skatteyter, foreløpig svar, vedtak i sakkyndig nemnd og 
endelig vedtak i klagenemnd. Det framgår av dokumentasjon at det er gitt foreløpig svar til klager i 6 
av 11 klagesaker. Av de 6 klagesakene hvor det er gitt foreløpig svar er foreløpig svar datert i 
gjennomsnitt65 48 dager etter datert klage.  
 
Når det gjelder underrettelse om vedtak i sakkyndig nemnd til skatteyter, foreligger svarbrev til 
skatteyter i 5 av 11 klagesaker. I tabellen nedenfor gjengis begrunnelsene fra sakkyndig nemnd i de 
5 klagesakene. Begrunnelsen som står i vedtaksbrevet til klager står i andre kolonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
64 Revisjonen ba om dokumentasjon på 11 klagesaker basert på tilfeldig uttrekk i excel gjort av kommunen. 
65 Det ble gitt foreløpig svar i de 6 klagesakene etter hhv, 1, 4, 27, 63, 95 og 100 dager. 
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Tabell 25. Begrunnelser vedtak sakkyndig nemnd 
Begrunnelser vedtak  sakkyndig nemnd 

Forhold det klages 
over (skatteyter) 

Begrunnelse fra sakkyndig 
nemnd i svarbrev til skatteyter. 

Vedtak i sakkyndig 
nemnd 

Begrunnelse fra sakkyndig 
nemnd i protokoll 

Feil i bruksareal 
(BRA), for høy takst 

Klage på areal: Vi har 
gjennomgått bygningstegningene 
for din bolig og arealet stemmer 
med tegningene. Boligen er 
oppført med kjeller XXX m2 og 
første etasje XXX m2 BRA…… 

sakkyndig nemnd har gitt avslag 
og saken sendes derfor til 
klagenemnda for endelig vedtak.  

Sakkyndig nemnd har 
behandlet klagen din og 
gitt avslag. 

Sakkyndig nemnd har 
sammenlignet klagers 
eiendomsskattetakst med nyere 
salg i nærområdet. Nemnda 
finner at taksten er i samsvar 
med salg i området. 

Feil i bruksareal 
(BRA), for høy takst 

Sakkyndig nemnd har gitt delvis 
medhold og reduserer taksten, 
men ikke til den taksten du oppgir 
i klagen. Saken sendes derfor til 
klagenemnda for endelig vedtak.  

Sakkyndig nemnd har 
behandlet klagen din. 
Etter ny vurdering er 
taksten satt ned fra kr 
X XXX XXX til kr X XXX 
XXX 

Anførselen om feil i arealet er 
tatt til følge og sakkyndig 
nemnd setter ned taksten på 
bakgrunn av dette. 
 

Feil i bruksareal 
(BRA), for høy takst 

Din klage på 
eiendomsskattetaksten for 2015 
er behandlet av sakkyndig 
nemnd. Nemnda opprettholder 
sitt vedtak. Klagen vil bli 
oversendt klagenemnda for 
videre behandling. 

Sakkyndig nemnd har 
behandlet klagen din og 
gitt avslag. 

Sakkyndig nemnd har 
sammenlignet klagers 
eiendomsskattetakst med 
nyere salg i nærområdet. 
Nemnda finner at taksten er i 
samsvar med salg i området. 

Feil bygningstype Din klage på eiendoms-
skattetaksten for 2015 er 
behandlet av sakkyndig nemnd. 
Nemnda opprettholder sitt 
vedtak. Klagen vil bli oversendt 
klagenemnda for videre 
behandling. 

Sakkyndig nemnd har 
behandlet klagen din og 
gitt avslag. 

På grunn av gjennomsnittspris 
i sameiet. 

For høy takst Sakkyndig nemnd har gitt delvis 
medhold og reduserer taksten, 
men ikke til den taksten du oppgir 
i klagen. Saken sendes derfor til 
klagenemnda for endelig vedtak. 

Sakkyndig nemnd har 
behandlet klagen din. 
Etter ny vurdering er 
taksten satt ned fra 
X XXX XXX til X XXX 
XXX 

Sakkyndig nemnd legger 
salgspris 2015 til grunn for 
vedtaket. 

 
Som det går fram av andre kolonne i tabellen mangler begrunnelse fra sakkyndig nemnd i 4 av 5 
svarbrev til skatteyter. Det er kun i ett svarbrev at sakkyndig nemnd har begrunnet vedtaket i 
svarbrevet til skatteyter (første svarbrev andre kolonne). Det framgår imidlertid fra kolonnen lengst 
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til høyre at sakkyndig nemnd i protokollen har begrunnet alle vedtakene, men at disse 
begrunnelsene ikke har blitt brukt i svarbrevet til klager.  
 
I epost av 23.3.2017 opplyser kommunen at i noen saker der klagen ble videresendt til 
klagenemnda etter avslag i sakkyndig nemnd, ble det kun sendt ut vedtaksbrev etter behandling i 
klagenemnda. Alle klagere fikk dermed vedtaksbrev med individuell begrunnelse fra enten 
klagenemnda eller sakkyndig nemnd. Rutinen ble ifølge kommunen justert underveis i 
klageprosessen, bl.a. etter innspill fra KS advokatene. 

6.4.4 Uttalelse til klagenemnda  

Revisjonen har lagt til grunn at sakkyndig nemnd skal gi en uttalelse til klagenemnda ved 
oversendes av klager som er behandlet etter 17.8.2016. Dette følger av retningslinjer for taksering66  
13.2.1 hvor det står:  

Dersom sakkyndig nemnd ikke gir medhold eller kun delvis medhold, treffes det ikke et vedtak. 
Klagen sendes da automatisk videre til klagenemnda for endelig avgjørelse. Sakkyndig nemnd gir en 
uttalelse til klagenemnda om hvordan den vurderer klagen. 

I tabellen nedenfor gjengis 5 begrunnelser67 fra sakkyndig nemnd til klagenemnd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
66 Versjon 1.4 Retningslinjer for taksering av næring, bolig og tomter. 
67 Revisjonen ba om og fikk dokumentasjon på 5 uttalelser basert på tilfeldig uttrekk i excel. 
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Tabell 26. 5 uttalelser fra sakkyndig nemnd til klagenemnd 

5 uttalelser fra sakkyndig nemnd til klagenemnd  

Sakkyndig nemnd har vurdert klagen, og mener det er grunnlag for å redusere taksten. Siden nemnda ikke fant 
grunnlag for å gi klager fullt medhold, sendes klagen til klagenemnda uten at det fattes noe nytt vedtak fra sakkyndig 
nemnds side.  Begrunnelse: Takst for 2015 kr XXXXXXX gjelder for kontor og to boliger. Revet 2015. Takst for 2016 kr 
XXXXXXX for tomt. Takst 2017 utgår pga at eiendommen er sammenføyd med annet gårds- og bruksnummer. Kopi: 
Klager 

Sakkyndig nemnd har vurdert klagen, og mener det er grunnlag for å redusere taksten fra kr  XXXXXXX til kr XXXXXX. 
Siden nemnda ikke fant grunnlag for å gi klager fullt medhold, sendes saken til klagenemnda uten at det fattes noe nytt 
vedtak fra sakkyndig nemnds side. Begrunnelse: På grunn av gjennomsnittspris på salg i borettslaget. Kopi: Klager 

Sakkyndig nemnd har vurdert klagen…… grunnlag for å redusere taksten fra kr XXXXXX til kr 

XXXXXX………Begrunnelse: Sakkyndig nemnd har sammenlignet klagers eiendomsskattetakst med nyere salg i 

nærområdet. Nemnda finner at taksten ligger høyt sammenlignet med salgene. Kopi: Klager 

Sakkyndig nemnd har vurdert ….. grunnlag for å redusere taksten fra kr XXXXXXX til kr XXXXXX……. 
Begrunnelse: Ny eiendomsskattetakst er beregnet ut fra justerte arealer. Kopi: Klager 

Sakkyndig nemnd har vurdert klagen…… grunnlag for å redusere taksten fra kr XXXXXX til kr XXXXX…. 
Begrunnelse: Sakkyndig nemnd setter ned taksten på grunn av dårlig vedlikehold og sammenligning med 
omsetningspriser i området. Kopi: Klager 

Kilde: Skedsmo kommune, geodata-avdelingen. 

 
Som det går fram av tabellen over, har sakkyndig nemnd skrevet uttalelser til klagenemnd i alle de 
fem klagesakene. Det går også fram av tabellen at uttalelsene inneholder begrunnelsene til 
sakkyndig nemnd, og at skatteyter har fått en kopi. 

6.5 Klagebehandling i klagenemnd 

Klagenemnda består av tre medlemmer, og nåværende klagenemnd ble oppnevnt av 
kommunestyret i Skedsmo 14.10.201568. Det framgår av både protokoll fra møte og vedtaksliste at 
klagenemnda behandlet de første klagesakene knyttet til retakseringen i møtet 11.11.2015.  
 
Klagenemnda har gjennomført totalt 24 protokollførte møter i tidsrommet 11.11.2015 – 29.11.2016, 
og ifølge vedtakslistene er det behandlet klagesaker i de fleste av de 24 møtene. Antall klagesaker 
behandlet i hvert møte varierer mellom 5 og 45, hvor det i mange møter er behandlet +- 40 
klagesaker. Det skrives vedtakslister etter hvert møte og vedtakslistene inneholder både 
informasjon om klagesaken og vedtaket i den enkelte sak.  Det er administrasjonen som både 

                                                
 
 
68 Kommunestyremøte 14.10.2015 var det konstituerende møte for valgperioden 2015 - 2019, og 
kommunestyret foretok valg av formannskap, ordfører og varaordfører, kontrollutvalg og faste utvalg som 
sakkyndig nemnd og klagenemnd. 
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saksforbereder møter, klargjør lister over klagesaker som skal behandles, skriver protokoll, og 
foretar etterarbeid som utsendelse av vedtaksbrev til skatteyter.  

6.5.1 Klagestatistikk klagenemnd 

I tabellen under vises klagestatistikk for boliger behandlet i klagenemnda for årene 2015 og 2016.  
 
Tabell 27. Vedtak i klagenemnd 2015 - 2016 

Vedtak i klagenemnd 2015 - 2016 

År  Antall 
klagesaker 

Medhold 
i % av 

alle 
vedtak 

Retur til 
sakkyndig 

nemnd eller 
administrasjon 

Avslag i % av 
alle vedtak 

2015 633 34 % (2 saker) 66 % 

2016 60 45 % 0 55 % 
 

 
Kilde: Skedsmo kommunes klagestatistikk (pivottabell) 

 
Som det går fram av tabellen får klager enten medhold eller avslag i klagenemnd. Det gis ikke delvis 
medhold. Sammenlignet med sakkyndig nemnd gir klagenemnda mindre medhold. Mens sakkyndig 
nemnd gir over halvparten av klagerne medhold i årene 2015 og 2016, gir klagenemnd medhold i 
hhv 34 % og 45 % av sakene de fikk seg forelagt. 
I tabellen nedenfor gjengis detaljert klagestatistikk. 
 
Tabell 28. Hvilke forhold avslagene gjelder 

Hvilke forhold avslagene gjelder 

År Forhold ved 
avslag BRA 

Forhold ved 
avslag 

boenheter 

Forhold ved 
avslag takst 

Forhold ved avslag 
annet 

2015 100 4 397 39 

2016 6 5 97 20 
 

Kilde: Skedsmo kommunes klagestatistikk 

 
Tabellen viser at når det gjelder avslagene dominerer forhold ved takst som gjelder i hhv 397 og 97 
saker i 2015 og 2016, mens forhold ved BRA gjelder i hhv 100 og 6 saker i 2015 og 2016. Forhold 
ved avslag annet gjelder i hhv 39 og 20 saker i 2015 og 2016. Ellers viser tabellen at forhold ved 
takst og forhold ved avslag annet utgjør en større andel av avslagene i 2016 enn i 2015. 
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I tabellen nedenfor gjengis hva som ble resultatet av alle69 klager som er gitt medhold i 
klagenemnda i årene 2015 og 2016. 
 
Tabell 29. Resultat av medhold i klagenemnd 

Resultat av medhold i klagenemnd  

Resultatet av medhold % av alle medhold 

5 % nedsettelse av skattetakst 52 % 

7 % nedsettelse  0,5 % (1 sak) 

10 % nedsettelse av skattetakst 32 % 

15 % nedsettelse av skattetakst 7 % 

Ukjent nedsettelse70/medhold av andre grunner71 9 % 

Kilde: Vedtakslister for klagenemnd i årene 2015 og 2016. n = 250 
 

Tabellen over viser at klagenemnda i stor grad har en praksis med å vedta hhv 5 %, 10 % eller 15 
% nedsettelse av skattetaksten ved medhold. Resultatet av klagenemndas behandling er at totalt 91 
% av alle klager som gis medhold, enten får 5, 10 eller 15 % nedsettelse av skattetaksten. I over 
halvparten (52 %) av sakene som gis medhold fikk skattyter en nedsettelse på 5 %, mens 32 % av 
vedtakene om medhold medførte en 10 % nedsettelse av skattetakst.  
 
Slik revisjonen har forstått det kan derfor konsekvensen med at klagenemnda i stor grad gir 5 % til 
10 % nedsettelse ved medhold illustreres slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
69 Inkluderer i tillegg til klager på boliger også klager på næringseiendommer og tomter. 
70 Nedsettelsen av taksten i kroner eller % framgår ikke av vedtakslistene. 
71 Ukjent nedsettelse: Nedsettelsen i % eller i kroner framgår ikke i alle saker. Eksempler på nedsettelse 
andre grunner: næringstakst, medhold arealfeil, medhold taksering LNF og ikke som tomt, medhold 
borettslag, medhold legger til grunn takst fra takstmann m.m. 
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Tabell 30. Eksempel konsekvens av nedsettelse ved medhold klagenemnd 

Eksempel konsekvens av nedsettelse ved medhold i klagenemnd 

Eiendom Opprinnelig vedtatt 
eiendomskattetakst 
før klage 

Skattetakst 
som følge av 

5 % 
nedsettelse  

Skattetakst 
som følge 10 

% 
nedsettelse  

Eiendomsskatt å betale 
ved hhv: opprinnelig 

skattetakst, 5 % nedsettelse og 
10 % nedsettelse 

Enebolig 
A 

5 000 000 4 750 000 4 500 000 Kr 4 400 / kr 4 000 / kr 3 600 

Enebolig 
B 

3 000 000 2 850 000 2 700 000 Kr 1 200/ kr 960 / Kr 720 

 

 
Tabellen viser hva som blir den nye skattetaksten for to eneboliger som får nedsatt skattetaksten 
med hhv 5 og 10 % som følge av medhold i klagenemnd. Det går også fram av kolonnen til høyre 
hva nedsettelsen betyr for skatteyter. 

6.5.2 Prinsipper for klagebehandling i klagenemnda 

Leder av klagenemnda beskriver i intervju prosessen knyttet til nedsettelse av takst ved medhold på 
en klage slik:  

 Nemnda forespurte administrasjonen om å skaffe frem sammenlignbare salg i samme 
område, minst tre salg per klage.  
 

 Det ble så laget et snitt for sammenlignbare salg som lå over takst til klager. Differansen 
mellom snittet og takst til klager var utgangspunktet for om taksten ble satt ned 5 eller 10 
prosent, i enkelte tilfeller 15 prosent. 

 
Leder viser i intervju til at nemnda gjennomgående har brukt 5 eller 10 prosent nedsettelse som 
faste kategorier, noe som innebærer en viss form for «avrunding» ved nedsettelse av takst. I tillegg 
til at dette ga en effektiv klagesaksbehandling, peker leder peker på at finregning på desimaler i 
hvert enkelt tilfelle ikke ville gitt store utslag for skatteyter i kroner. Leder peker også på at 
skatteytere i hvert fall ikke har fått mindre nedsettelse enn det de skulle hatt. 
 
Leder understreker at klagenemnda foretar en individuell vurdering av taksten det klages på, dvs. 
uavhengig av reduksjonsfaktoren på 20 prosent og bunnfradraget, som kommer alle til gode. Leder 
av klagenemnd oppfatter det ikke slik at eventuelle feil i taksten «fanges opp» av 
reduksjonsfaktoren på 20 prosent. Det har ifølge leder vært noe uenighet med sakkyndig nemnd i 
forståelsen av dette. Leder av klagenemnd opplyser ellers at det ikke har blitt gjort oppjusteringer av 
taksten ved avslag på klage. 
 
Leder av klagenemnd gir uttrykk for at det i forkant av ny taksering i 2014/2015 burde vært mer 
samordning mellom administrasjon, sakkyndig nemnd og klagenemnd. Dette ville ifølge leder bidratt 
til å sikre større grad av ensartet forståelse og praktisering av prinsippene for både taksering og 
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klagebehandling. Leder følte at klagenemnda gikk «rett på» klagebehandlingen i etterkant av ny 
taksering, uten at det var etablert en slik felles forståelse. Dette ble ifølge leder av klagenemnda 
bedre etter hvert.72 Leder i sakkyndig nemnd opplyser i intervju at sakkyndig nemnd har innrettet sin 
praksis for klagebehandling etter praksis i klagenemnda.  

6.5.3 Klagenemnda skal befare alle eiendommene 

Revisjonen har lagt til grunn at klagenemnda under sin behandling av klager skal befare alle 
eiendommene. 
 
Revisjonen har gjennomgått 24 protokoller fra alle møtene i klagenemnda for årene 2015 og 2016. 
Protokollene strekker seg fra 11.11.2015 til 29.11.2016. Det framgår av protokollene at det ble 
gjennomført befaring med etterfølgende drøfting i 13 av 24 møter i klagenemnda. Det framgår73 
også at eiendommer kun skal befares en gang. Befaringer knyttet til klagebehandling ble foretatt i 
møtene 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9, 12, 13, 16, 17, 18 og 22. Det framgår også at det er administrasjonen 
som forbereder kjøreliste, og stiller med bil og sjåfør. Protokollene viser også at eiendommer som 
ikke ble befart som planlagt, ble overført til neste møte.  
 
Leder av klagenemnd bekrefter at nemnda har befart alle eiendommer hvor det er fremsatt klage. 
Det gjenstår (5-6 stk.) til neste møte. Eiendommene befares utvendig. Eventuell innvendig befaring 
gjøres av takstmann, hvis klager etterspør dette.  
 
Administrasjonen fremskaffer grunnlagsmateriale før befaring, bl.a. i form av skjemaer med 
nøkkelopplysninger, sakkyndig nemnds vurderinger og bilder. Administrasjonen sørger også for det 
praktiske med hensyn til befaringen. 

6.5.4 Begrunnelser i vedtaket til klagenemnda 

Revisjonen har lagt til grunn at klagenemnda i vedtaket skal ta stilling til klagers anførsler og at 
vedtaket skal angi faktum og rettsanvendelse. Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon knyttet til 
16 klagesaker som er blitt behandlet i klagenemnd. I tabellen under gjengis utdrag fra 5 vedtaksbrev 
til skatteyter. 

 
 
Tabell 31. Utdrag av innhold i 5 vedtaksbrev til skatteyter 

                                                
 
 
72 Revisjonen har mottatt en powerpointpresentasjon fra et felles møte mellom sakkyndig nemnd 18.6.2015 og 
klagenemnd, der både retningslinjer for taksering og behandling av klagesaker i sakkyndig nemnd var tema. 
73 Protokoll fra møte nummer 5, 8.12.2015 
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Utdrag av innhold i 5 vedtaksbrev til skatteyter 

 Klagers anførsler Begrunnelse fra klagenemnda Rettsanvendelse Vedtak i 
klagenemnd 

Vi viser til din klage på 
eiendomsskattetaksten i brev av 
XX,X.XXXX hvor du påpeker at huset er 
kjøpt for X,X millioner. 

Vedtak i sakkyndig nemnd XX.X 
XXXX.«Når det klages over at 
eiendoms-skattetaksten er høyere 
enn det en eiendom er solgt for, 
justert for prisstigningen fra salget 
fant sted og fram til 1.1.2015, bør 
prisen per 1.1.2015 legges til 
grunn for taksten. Dette gjelder for 
salg som har funnet sted i løpet 
av de 2 siste år. 

Eiendomsskatteloven § 
8A-2; «Verdet av 
eigedomen skal setjast 
til det beløp ein må gå 
ut frå at eigedomen 
etter si innretning, 
brukseiegenskap, og 
lokalisering kan bli 
avhenda for under 
vanlege salstilhøve ved 
fritt sal». 

Klagenemnda har 
behandlet klagen din 
og gitt avslag. 

Vi viser til din klage på 
eiendomsskattetaksten i brev av 
XX.X.XXXX. Du har klaget på for høy takst 
og viser til salg i nærområdet som ikke har 
oppnådd denne prisen. Du ønsker også 
takstmann fra kommunen for innvendig 
befaring. 
 
Andre forhold: Klager påpeker at det ikke er 
gjort oppgraderinger innvendig siden 
byggeåret. Ved fastsettelsen av 
eiendomsskattetaksten går vi generelt ut fra 
at boligene har alminnelig god standard. For 
at taksten skal kunne settes ned, må den 
innvendige standarden være svært dårlig. 
Klager har ikke lagt ved noen 
dokumentasjon på standarden. Brev fra 
eiendomsskattekontoret XX.X.XXXX hvor vi 
ber om dette. 

Sammenligning med tilsvarende 
boliger i området viser at det er 
godt samsvar mellom 
eiendomsskattetaksten og 
omsetningsprisene i området. 
 
Vedtak i sakkyndig nemnd 
3.6.2015. «Det tas hensyn til 
innvendige forhold dersom 
forholdene er svært dårlige og er 
godt dokumentert. Som 
dokumentasjon kan godtas bilder, 
vurdering fra megler, eller 
takstmann. Klageren kan ikke 
påregnes å framskaffe takst med 
tilstandsrapport» 

Eiendomsskatteloven § 
8A-2 gjengis som i 
klagesaken over:  
 
Vedtak i sakkyndig 
nemnd 3.6.2015. «Det 
tas hensyn til 
innvendige forhold 
dersom forholdene er 
svært dårlige og er godt 
dokumentert. Som 
dokumentasjon kan 
godtas bilder, vurdering 
fra megler, eller 
takstmann. Klageren 
kan ikke påregnes å 
framskaffe takst med 
tilstandsrapport» 

Klagenemnda har 
behandlet klagen 
din og gitt avslag. 

Vi viser til din klage på 
eiendomsskattetaksten i brev av 
XX.X.XXXX. Det klages på feil boligtype og 
feil takst. 

Taksten reduseres med 5 % 
basert på tilsvarende omsetninger 
i området av samme boligtype og 
størrelse. Andre forhold: 
Klage på feil boligtype. ……Slik 

boligen er registrert i matrikkelen 
utgjør det ingen forskjell i 
eiendomsskattetaksten. 
Eiendoms-skattetaksten beregnes 
ut fra areal og område. 

Eiendomsskatteloven § 
8A-2 gjengis som i 
klagesakene over. 
 
 

Klagenemnda har 
behandlet klagen 
din. Taksten endres 
fra kr X XXX XXX til 
kr X XXX XXX. 

Vi viser til din klage på 
eiendomskattetaksten i brev av XX.X.XXXX. 
Du mener taksten er for høy og sier huset 
var taksert til kr X XXX XXX i 2015 og at 
taksten burde settes til denne summen. 

Salgspris 2015 legges til grunn for 
vedtaket. 

Eiendomsskatteloven § 
8A-2 gjengis som i 
klagesakene over. 

Klagenemnda har 
behandlet klagen 
din og har satt 
taksten til kr X XXX 
XXX. 
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Vi viser til klage på eiendomsskattetaksten i 
brev av XX.X.XXXX hvor du klager på feil 
areal og høy takst i forhold til dagens 
standard og mangel på vedlikehold. 

Sammenligning med tilsvarende 
boliger i området viser at det er 
godt samsvar mellom eiendoms-
skattetaksten og 
omsetningsprisene i området. 
Andre forhold: Klage på areal. Vi 
har gjennomgått 
bygningstegningene for din bolig 
og arealet stemmer med 
tegningene. Boligen er oppført 
med kjeller og første etasje. 
Klagers enebolig XXX m2 BRA, 
garasje XXm2. 

Eiendomsskatteloven § 
8A-2 gjengis som i 
klagesakene over:  
 
Vedtak i sakkyndig 
nemnd 3.6.2015. «Det 
tas hensyn til 
innvendige forhold 
dersom forholdene er 
svært dårlige og er godt 
dokumentert. Som 
dokumentasjon kan 
godtas bilder, vurdering 
fra megler, eller 
takstmann. Klageren 
kan ikke påregnes å 
framskaffe takst med 
tilstandsrapport» 

Klagenemnda har 
behandlet klagen 
din og gitt avslag. 

 
Som det går fram av tabellen har klagenemnda i alle de fem vedtaksbrevene tatt stilling til klagers 
anførsler, det er blitt gitt begrunnelser, og det er vist til rettsanvendelsen i eiendomsskatteloven. I to 
av vedtakene viser også klagenemda til avgjørelse i sakkyndig nemnd angående dokumentasjon 
innvendige forhold i boliger. 

6.6 Revisjonens oppsummering og vurdering 

I kommunens prosjektplan for takseringen i 2014-2015 ble det formulert et mål om 5 prosent 
klagesaker. Det ble vist til at omfanget av klagesaker i 2005 hadde ligget et sted mellom 8,5 og 9 
prosent. Undersøkelsen viser at klageprosenten totalt i 2015 var 10,8 prosent. Klagestatistikken for 
begge nemndene viser også at et flertall av klagene var knyttet til taksten. 
 
Det er revisjonens vurdering at klagesaksbehandlingen i all hovedsak har vært i samsvar med 
kommunens retningslinjer, når det gjelder grunnleggende saksbehandlingskrav. Undersøkelsen 
viser at alle klager blir gjenstand for individuell behandling i både sakkyndig nemnd og klagenemnd. 
Klagenemnda befarte alle eiendommer der det ble fremsatt klage. Det fremkommer i nemndas 
vedtak hvordan det er tatt stilling til klagers anførsler og hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket 
bygger på. Når det gjelder klagebehandlingen i sakkyndig nemnd (etter retningslinjer for taksering 
versjon 1.3), viser gjennomgangen av et utvalg enkeltsaker at ikke alle klagere har fått vedtaksbrev 
og at det i mindre grad er gitt individuell begrunnelse for nemndas vedtak i vedtaksbrevene.  
  
Klagenemnda etablerte en praksis der det lages et snitt for sammenlignbare salg som ligger over 
takst til klager. Differansen mellom snittet og takst til klager er utgangspunktet for om taksten blir 
satt ned med 5 eller 10 prosent. Klagenemnda foretar en individuell vurdering av den enkelte 
taksten det klages på, uavhengig av reduksjonsfaktoren på 20 prosent og bunnfradraget, som 
kommer alle skatteytere til gode. 
 
Leder av klagenemnda gir overfor revisjonen uttrykk for at det i forkant av ny taksering i 2014-2015 
burde vært mer samordning mellom administrasjonen, sakkyndig nemnd og klagenemnd, for å sikre 
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større grad av ensartet forståelse og praktisering av regelverket. Undersøkelsen viser at sakkyndig 
nemnd har innrettet sin saksbehandling etter den forståelse som klageorganet har lagt til grunn, 
dvs. at takst ved medhold på klage som regel settes ned med 5 eller 10 prosent.  
 
Revisjonen er innforstått med at slike faste kategorier (5 eller 10 prosent nedsettelse) kan være 
nødvendig for å sikre effektiv saksbehandling. Revisjonen vil likevel peke på at det overordnede 
prinsippet er at takstene i størst mulig grad gjenspeiler omsetninger ved fritt salg, noe som gjelder 
uavhengig av om taksten er påklaget. Det kan etter revisjonens vurdering derfor stilles spørsmål 
ved om etablert praksis med nedsettelse ved klagemedhold på enten 5 eller 10 prosent i begge 
nemndene, i stor nok grad ivaretar kravet om at alle eiendommer skal få en takst som ligger 
nærmest mulig omsetningsverdi ved fritt salg.  
 
Revisjonen har ikke undersøkt om, eventuelt i hvilken grad, kommunens behandling av klager får 
betydning for taksten også for andre likeartede eiendommer. Utfra et likebehandlingsperspektiv kan 
det etter revisjonens vurdering være grunn for kommunen til å vurdere om nedsettelse av takst som 
følge av medhold på klager bør få tilsvarende konsekvens for åpenbart likeartede eiendommer hvor 
det ikke er fremsatt klage.   
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VEDLEGG 1. Historisk bakgrunn og eigedomsskattelova 

I dette vedlegget redegjøres det først kort for den historiske bakgrunnen til kommunal 
eiendomsskatt. Deretter gjengis sentrale lovbestemmelser i eigedomsskattelova med tilhørende 
lovkommentarer.  

Om skattetaksering og kommunal eiendomsskatt 
Kommunal eiendomsskatt er en fiskal brutto objektsskatt. Fiskal betyr at hovedbegrunnelsen for 
skatten er at den tilfører kommunen inntekter og at skatteyter ikke har krav på konkrete motytelser.  
Brutto objektskatt viser til at det er bruttoverdien av eiendommen som objekt i et marked som er 
gjenstand for beskatning. Det er lang rettspraksis på at det er eiendommen med dens bebyggelse 
som er gjenstand for beskatning, og skatteyters bruk av eiendommen eller økonomiske stilling 
forøvrig har liten eller ingen betydning. Det er markedsverdien til eiendommen som objekt i et 
marked som legges til grunn, og målet for takseringen er derfor å komme fram til den objektiviserte 
markedsverdien av eiendommen på det tidspunkt som skatten gjelder fra. 
 
Kommuner som skal innføre eller videreføre kommunal eiendomsskatt kan velge mellom tre måter å 
taksere eiendommene på. Eiendommene kan enten takseres i egen regi, eller det kan brukes 
ligningsverdier fra skatteetaten. Det tredje alternativet er å bruke såkalt kontorjustering, som 
innebærer at kommunestyret setter opp alle eiendomsskattetakstene med et tall eller prosenttall. 
Kommunestyret i Skedsmo vedtok 11.12.2013 at kommunen i egen regi skulle retaksere 
eiendommene i forbindelse med videreføring av eiendomsskatten. 
 
Stortinget har ved to anledninger74 fått framlagt forslag til nytt nasjonalt skattetakseringssystem for 
boliger – og fritidsboliger, men har forkastet forslagene ved begge anledningene. Kommunene som 
skal innføre eller videreføre kommunal eiendomsskatt kan derfor ikke følge et nasjonalt system eller 
mal for skattetaksering av eiendommer.  
 
Kommunal eiendomsskatt og forløperne75 til kommunal eiendomsskatt er imidlertid gamle skatter, 
og det har derfor blitt etablert en praksis knyttet til taksering i kommunene. Høyesterett godtok 
allerede i 1920 bruk av sjablonger76 som et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes 
objektiviserte markedsverdier.  
 

                                                
 
 
74 Hansen utvalget (NOU 1978:3), Ot.prp.55 (2000-2001). 
75 Byskatteloven av 1911 omhandlet eiendomsskatt i byene. Byskatteloven er forløperen til dagens 
eiendomsskattelov. Før den tid var det andre skattelover og ordninger knyttet til skattlegging av eiendom. 
76 Inas rapport 1996:5 «Omstridt boligskatt», Ulf Torgersen s.19-21 Høyesterettsdom i 1920 som godkjente 
Kristiania kommunes bruk av sjablonger 
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Sjablonger er standardiserte kvadratmetersatser og faktortall, og utarbeides gjennom 
prøvetakseringer av eiendommer hvor grunnlagsdataene er «fritt salg»77 omsetninger. Sjablonger 
brukes også for å fange opp andre individuelle variasjoner i markedsverdien til eiendommer. Disse 
faktorene kan for eksempel være prisforskjeller innad i en kommune (sonefaktor), etasjefaktor for 
leiligheter, aldersfaktor, bruksenhetsfaktor og tomtefaktor. Hensikten med bruk av sjablonger er 
samlet å treffe de objektiviserte markedsverdiene på eiendommene best mulig. 
 
Det er et krav i eigedomskattelova om utvendig besiktigelse av eiendommene ved taksering for å 
fange opp skjønnsmessige forhold, som sjablonger ikke fanger opp, og som har betydning for å 
komme fram til eiendommens objektiviserte omsetningsverdi.   

Lov om eigedomsskatt til kommunane [eigedomskattelova] 
Eigedomsskattelova78 som trådte i kraft 1.1.1976 har bestemmelser som kommunene må følge ved 
innføring eller videreføring av eiendomsskatt. Nedenfor gjengis sentrale paragrafer i 
eigedomsskattelova med tilhørende lovkommentarer.  

Verdsetting 
I eigedomsskattelova står det i § 8-2 følgende om verdsettingen: 

Verdet av eigedommen skal setjast til de beløp ein må gå ut frå at eigedommen etter si innretning, 
brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal79. 

I norsk lovkommentar80 framgår det at det er alminnelig omsetningsverdi som er målet for 
verdsettingen, og det står videre: 

Selv om kommunen bruker sjabloner, skal ikke taksten overstige omsetningsverdien. Eiendomsskatt 
er en objektskatt. Det tas ikke hensyn til gjeld mv. når skatten utlignes. Ved taksering for 
eiendomsskatt skal man frem til den objektive salgsverdien, dvs. at det ses bort fra særlige 
omstendigheter som har betydning for den verdien som eiendommen har for den aktuelle eieren.  

Taksering 
I eigedomsskattelova § 8 A-3. står det: 

Eigedomen skal verdsetjast ved takst. 

I norsk lovkommentar81 gjengis Finansdepartementets uttalelser om taksering: 

                                                
 
 
77 Kilde Kartverket: Ved eiendomsoverdragelser er «fritt salg», omsetningstype 1 på skjøte som skal 
fylles ut. Kilde SSB.no: «Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer 
til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet».  
78 Lov 06.06.1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) 
79 Norsk lovkommentar eigedomskattelova note 47: Bestemmelsen tilsvarer tidligere lov 18. august 
1911 nr. 9 (byskatteloven eller bysktl.) § 5 første ledd. 
80 Norsk lovkommentar eigedomsskattelova note 47 
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Taksering forutsetter befaring av eiendommen. FIN har i brev 9. november 1995 (Utv. 1999 s. 983) 
uttalt at det ikke er i strid med byskatteloven å benytte hjelpeberegninger som standardiserte 
kvadratmetersatser mv. (sjabloner) ved eiendomsskattetakseringen, så fremt beregningene kommer 
i tillegg til befaring av hver enkelt eiendom. FIN har i brev 29. april 2011 uttalt at det er tillatt å 
stipulere særskilte verdsettelser av tomt og bygning, før disse verdiene summeres som grunnlag for 
den samlede taksten på eiendommen. Videre uttaler FIN at det må aksepteres at temaet er 
skattetakster i masseoperasjoner, hvor man ikke kan stille samme krav som for eksempel til takster 
ved enkeltstående salg. 

Når det gjelder bruken av sjablonger som hjelpemiddel i forbindelse med skattetaksering står det i 
norsk lovkommentar82: 

FIN har i brev 29. april 2011 uttalt at dersom kommunen velger å utarbeide en sjablonmetode for 
taksering, må denne sikre at skattegrunnlaget avspeiler variasjonene i omsetningsverdien på de 
ulike eiendommene i kommunen på en forholdsmessig måte, og Finansdepartementet har i brev 9. 
november 1995 (Utv. 1999 s. 983) uttalt at likhetshensynet er et grunnleggende hensyn bak 
eiendomsskatteloven. Kommunen må legge samme verdsettelsesprinsipper til grunn ved taksering 
av likeartede eiendommer i forskjellige deler av kommunen. FIN har i brev 19. juni 2007 (Utv. 2007 s. 
1259) lagt til grunn at å differensiere takseringen (skattenivået) mellom ulike eiendomstyper på annet 
grunnlag enn verdiforskjeller, strider mot likhetsprinsippet.   

I samme lovkommentar står det også: 

Hvor takseringen i kommunen pågår i lengre tid, bør det antakelig korrigeres for prisendringer i 
takseringsperioden. 

I Prop. 1 LS 2012-201383 står det følgende om taksering og bruk av sjablonger til 
eiendomsskatteformål: 

Etter etablert praksis er det krav om utvendig befaring av eiendommene ved takseringen. 

Både bolig- og fritidseiendom og næringseiendom kan takseres ved hjelp av sjablonger. En sjablong 
kan for eksempel være faste kvadratmeterpriser for ulike typer eiendommer, med fradrag eller tillegg 
i taksten pga. bygningens alder og konstruksjon osv. Departementet har tidligere vurdert at bruk av 
sjablonger ved takseringen ikke er i strid med reglene i byskatteloven. Dette forutsetter imidlertid at 
sjablongene er hjelpemidler som kommer i tillegg til befaringen av hver enkelt eiendom. En har derfor 
allerede akseptert prinsippet om bruk av sjablonger ved taksering av bolig for eiendomsskatteformål. 

Bruk av reduksjonsfaktor og bunnfradrag 
I norsk lovkommentar84 til § 8 A-2. står det følgende om bruk av reduksjonsfaktor og bunnfradrag: 

                                                                                                                                                              
 
 
81 Norsk lovkommentar eigedomsskattelova note 49 
82 Norsk lovkommentar eigedomsskattelova note 47 
83 Kapittel 8.2.1 Verdsetting for eiendomsskatteformål 
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Det er langvarig praksis for at kommunene kan sette takstene til en viss andel av antatt 
omsetningsverdi gjennom bruk av en reduksjonsfaktor eller lignende. Reduksjonsfaktoren må anses 
som en del av takstgrunnlaget, og kan derfor ikke justeres i tiden mellom alminnelige takseringer. Se 
note 49. Kommunene kan benytte bunnfradrag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger, jf. esktl. § 
11 annet ledd. Bunnfradraget er ikke en del av takstgrunnlaget og kan derfor justeres også i tiden 
mellom alminnelige takseringer. 

I Prop. 1 LS 2012-201385 står det følgende om bruk av reduksjonsfaktor og bunnfradrag: 

En reduksjonsfaktor kan brukes til å justere ned verdien av de takserte eiendommene. Med 
reduksjonsfaktor menes en lik prosentvis reduksjon i takstene i forhold til det eiendommene i 
utgangspunktet ble taksert til. Mange kommuner benytter en reduksjonsfaktor for å oppnå et ønsket 
nivå på eiendomsskattegrunnlagene ved utskrivingen. En reduksjonsfaktor vil også fungere som en 
buffer mot at takstene overstiger faktisk markedsverdi. Bruken av reduksjonsfaktor er ikke 
lovregulert, men basert på langvarig praksis i kommunene. Finansdepartementet har uttalt at 
reduksjonsfaktoren skal være lik for all eiendom som kommunen takserer, og ligge fast inntil det 
foretas ny alminnelig taksering. 

For bolig - og fritidseiendom kan kommunene vedta et bunnfradrag (kronebeløp), jf. 
eigedomsskattelova § 11 annet ledd. Bunnfradraget anses ikke som en del av taksten, og vedtas av 
kommunestyret fra år til år. Det kan ikke gis bunnfradrag for andre typer eiendom. Bunnfradraget gis 
i form av et fast beløp, ikke et prosentvis fradrag. 

Eigedomsskattelova inneholder ingen øvre grense for bunnfradraget. 86 kommuner oppgir at de 
benyttet et bunnfradrag for bolig- og fritidseiendom i 2011, det gjennomsnittlige bunnfradraget var om 
lag 250 000 kroner. 

Eiendommer som har fritak eller som kan fritas for eiendomsskatt 
I eigedomskattelova § 5 (a - k) listes det opp eiendommer som har obligatoriske fritak for 
eiendomsskatt. Nedenfor gjengis punktene a – d. 

Fri for eigedomsskatt er: 

a) Eigedom som staten eig, så langt  

– eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa 

– eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v. 

– eigedomen har historisk bygg eller anlegg 

                                                                                                                                                              
 
 
84 Norsk lovkommentar eigedomsskattelova note 47 
85 Punkt 8.2.1 
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– eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg, avgrensa leirområde eller militært 
øvingsområde 

– eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål   

– eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige føremål 

b) Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert nytta i 
verksemda. 

c) Kyrkjer.  

d) Eigedomar som kommunen sjølv eig. 

I tillegg til fritakene etter eigedomsskattelova § 5, lister § 7 i eigedomsskattelova opp fritak som 
kommunen helt eller delvis kan vedta: 

Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 
staten.   

b) Bygning som har historisk verde.  

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den 
tida bygningen vart ferdig86. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, 
kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen 

Saksbehandlingskrav i eigedomsskattelova 
I eigedomsskattelova § 29 står det: 

Forvaltningslova gjeld for førehaving av eigedomsskattesaker med dei særskilde reglane som er gitt i 
denne lova87. 

Forvaltningsloven (fvl) regulerer bla. saksbehandlingskrav, habilitet, veiledningsplikt, innsyn mv. En 
sentral bestemmelse i fvl er § 11.a. som sier at forvaltningsorganet skal avgjøre saken uten 
ugrunnet opphold, videre at det skal gis foreløpig svar innen en måned hvis saksbehandlingstiden 
antas å trekke ut over en måned.  I fvl § 23 er det et krav om skriftlighet ved enkeltvedtak, og i fvl § 
                                                
 
 
86I Prop 1. LS 2012-2013 Skatter, avgifter og toll 2013 står det: 73 kommuner benyttet denne 
muligheten i 2011. I gjennomsnitt fritas nye boliger for eiendomsskatt i 7 år. 
87 Norsk lovkommentar note 122: Fram til 2013 fulgte det av esktl. § 31 at fvl. ikke gjaldt i 
eiendomsskattesaker, men det var likevel lagt til grunn at kommunens saksbehandling var bundet 
av ulovfestede alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. 
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24 står det at enkeltvedtaket skal grunngis. Fvl § 25 omhandler kravene til innholdet i begrunnelsen 
som skal gis i det skriftlige svaret. I eigedomsskattelova står det følgende i § 29 om kravene til 
innholdet i begrunnelsen: 

Forvaltningslova § 25 gjeld ikkje for vedtak om takst eller overtakst. I staden for gjeld eit krav om stutt 
grunngjeving for avgjerda. 

I Norsk lovkommentar88 fremgår følgende om «stutt grunngjeving»: 

Bakgrunnen for unntaket er en balansering av skattyters behov for begrunnelse mot effektiv 
saksbehandling og ressursbruk i kommunen. I forarbeidene er det uttalt at «stutt grunngjeving» ikke 
betyr at begrunnelsen kan være kortere enn at skattyter kan forstå hvordan skattegrunnlaget er 
fastsatt, og at kravet til begrunnelsen vil variere etter hva vedtaket gjelder, jf. Prop. 112 L (2011-
2012). Videre ble det lagt til grunn at det var unødvendig å si i loven at klageorganet må vurdere alle 
klagepunkt og merknader fra skattyter.  

Det står videre:89  

Fram til 2013 fulgte det av eigedomsskattelova § 31 at forvaltningsloven ikke gjaldt i 
eiendomsskattesaker, men det var likevel lagt til grunn at kommunens saksbehandling var bundet av 
ulovfestede alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, jf. bl.a. Rt. 2010 s. 740. Begrunnelsen for at 
saksbehandlingsreglene i fvl. gjelder istedenfor reglene i ligningsloven er gjennomgått i Prop. 112 
(2011-2012) kap. 3.4. Fvl. regulerer bl.a. spørsmålet om habilitet, veiledningsplikt, innsyn mv. Fordi 
eiendomsskatt er en form for masseforvaltning, er det behov for noen unntaksregler. De viktigste 
unntakene er klagereglene i esktl. kap. 6: 

Forvaltningsloven gjelder imidlertid ikke fullt ut i eiendomsskattesaker og unntaksregler finnes 
eigedomskattelova §§ 19-23 og §§ 25 og 29. Nedenfor gjengis §§ 19 – 21: 

§ 19. Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til 
eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart 
kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14.  
Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, 
dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år. 

§ 20. Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen tar klagen til 
følgje.  Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller leggje 
oppgåvene til ei anna kommunal nemnd. 

§ 21 Medlem i formannskapet kan ikkje vere med i eigedomsskattenemnder. 

                                                
 
 
88 Norsk lovkommentar eigedomsskattelova note 126 
89 Norsk lovkommentar eigedomsskattelova note 122 
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Oppsummering 
Det finnes ikke et nasjonalt system eller en nasjonal mal kommunene kan bruke for skattetaksering 
av eiendommer. Målet for takseringen er å komme fram til den enkelte eiendoms objektiviserte 
markedsverdi ved fritt salg på det tidspunktet skatten gjelder fra. I forbindelse med retakseringen i 
Skedsmo kommune var målet å finne den objektiviserte omsetningsverdien til den enkelte eiendom 
per 1.1.2015. Skatteåret 2015 var starten på den nye eiendomsskatteperioden i Skedsmo, ettersom 
det var ti år siden siste taksering.  
 
Som hjelpemiddel i takseringen kan man bruke sjablonger. Eiendommene skal også befares 
utvendig for å kunne fange opp faktorer ved eiendommene som sjablongene ikke fanger opp, og 
som påvirker den objektiviserte markedsverdien. Det kan ellers benyttes både reduksjonsfaktor og 
bunnfradrag. Bunnfradrag kan endres hvert år mens reduksjonsfaktor skal ligge fast i den tiårige 
eiendomsskatteperioden. 
 
Saksbehandlingskravene i forvaltningsloven gjelder for klage på eiendomsskatt. Kommunen skal 
blant annet behandle og avgjøre klagene uten ugrunnet opphold og på individuelt grunnlag, og det 
skal gis foreløpig svar hvis klagen ikke kan behandles innen en måned. Videre er det krav til skriftlig 
begrunnelse og begrunnelsens innhold. Det er imidlertid unntaksregler i eigedomsskattelova §§ 19-
23 og §§ 25 og 29. Unntaksreglene er begrunnet ut fra kravet om effektiv saksbehandling og 
ressursbruk i kommunen, og er en balansering opp mot skatteyters behov. En viktig unntaksregel er 
kravet om «stutt grunngjeving» i eigedomsskattelova § 29. Stutt grunngjeving innebærer at 
begrunnelsen i vedtaket ikke kan være kortere enn at skatteyter kan forstå hvordan 
skattegrunnlaget er fastsatt. 
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VEDLEGG 2. Informasjonsbrosjyre til boligeiere 
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VEDLEGG 3. Verktøy og hjelpemidler brukt under retakseringen 2014/2015 
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VEDLEGG 4. Rådmannens uttalelse til rapporten 

 
Rådmannens uttalelse til rapporten  
 
Rådmannen registrerer at revisjonen i all hovedsak mener at taksering av eiendommer i det alt 
vesentlige ble gjennomført i henhold til kommunens eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for 
taksering. Dette er helt i tråd med rådmannens oppfatning.  
 
Rådmannen er enig med revisjonen i at arbeidet med kvalitetssikring av sjablongene og 
prøvetakseringen har gitt et godt grunnlag for å sikre likebehandling når det gjaldt takster på den 
enkelte eiendom. Rådmannen mener også at den praksis som er etablert ved fastsettelse av takster 
i stor nok grad ivaretar kravet om at alle eiendommer skal få en takst som ligger nærmest mulig 
omsetningsverdier ved fritt salg.  
 
Rådmannen registrerer videre at revisjonen mener at klagesaksbehandlingen i all hovedsak har 
vært i samsvar med kommunens retningslinjer når det gjelder grunnleggende saksbehandlingskrav, 
der alle klager har blitt gjenstand for individuell behandling i både sakkyndig nemnd og klagenemnd. 
Dette er også helt i tråd med rådmannens oppfatning. 
 
I overenstemmelse med rapportens anbefalinger vil rådmannen gjennomføre en analyse for å sikre 
at åpenbart likeartede eiendommer, hvor det ikke er fremsatt klage, likebehandles med eiendommer 
som har fått nedsatt takst som følge av medhold på klage. 
 
Rådmannen tar til etterretning at revisjonen mener at kommunen bør vurdere om det er behov for å 
tydeliggjøre hvordan retningslinjene for fastsettelse av takster og klagebehandling skal forstås av de 
aktuelle instansene i kommunen. 
 
Rådmannen registrerer at det i rapporten anbefales å vurdere om skatteyter i tilstrekkelig grad er 
gjort kjent med de prinsippene som ligger til grunn for fastsettelse av selve taksten på eiendommen. 
Rådmannen mener dette i tilstrekkelig grad er ivaretatt gjennom tilsendt skatteseddel, samt 
informasjon og retningslinjer for taksering som er tilgjengelig på kommunens hjemmesider. 
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Arkivsak-dok. 15/00270-7 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISOR  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Under behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontroll (sak 
16/17) ba kontrollutvalget revisjonen komme tilbake til møtet 3.4. med en revidert 
fremdriftsplan med sikte på tidligere leveranse. Revisor vil legge frem saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 16/00033-20 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Saker til behandling 2017 
2. Oversikt over behandlede saker 2017 
3. Skatteinngang februar 2017 
4. Årsberetning, årsregnskap og årsrapport 2016 fra Romerike 

kontrollutvalgssekretariat IKS 
5. Årsberetning og årsregnskap 2016 fra Romerike revisjon IKS 
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 27 .3 . 2017

Oversikt over saker til behandling 2017
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Oversikt over skatteinngangen.

I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

O versikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av
disse.
Plan for fremtidige møter

6 . f ebruar
Kl. 8

Orientering om effekt av IKT - investeringer, ref Plan for
forvaltn ingerevisjon. epost 16.11 og 30.11

Orientering fra rådmannen – risikobildet mv.

Års rapport 2016 .

Samlesak om selskapskontroll.

Orientering fra revisjonen
Drøfte bestilling av etterrevisjon på forvaltningsrevisjonsprosjektet
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold (sak
38/16) vår 2017.
Henvendelse til kontrollutvalget – revisors rapport – utsatt fra forrige
møte

Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgs - sekreta riat
IKS og Follo interkommunale kontrollutvalgs sekretariat (FIKS)

13 . mars
Kl. 8

Stillverksveien
ressursenter

Oppfølging av tilsyn på samhandling Rapport fra tilsyn med
samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten
til Skedsmo kommune 2015 , se sak 18/16. Orientering fra rådmannen
knyttet til tilsyn et
Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling.

Kontrolrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Skedsmo kommune.
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen internkontroll.
Delleveranse 1, overordnet perspektiv (sak 71/16).

Orientering fra revisjonen
Orientering om Stillverksveien og omvisning – se epost fra
Hammerhaug

3. april
kl 08

Kommunesammenslåing – orientering
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 27 .3 . 2017

Møte Saker

Kontrollutvalgets oppgaver ved kommuesammenslåing

Orientering om kommunens in f ormasjon til innbyggere på Holt /
Vestvollen .

Forvaltningsrevisjon E - skatt

Referater

Orientering fra revisjonen inklusiv Revidert fremdriftsplan FR
internkontroll, sak 16/17

Eventuelt.

8 . mai
Kl. 8

Orientering om resulater fra medarbeiderundersøkelsen 2017 .

Referater

Kontrollutvalgets uttalelse til å rsregnskap og årsberetning 2016 .

Bestillingsdialog kvalitet i eldremsorgen

Plan for forvaltningsrevisjon av Romerike krisesenter IKS
Plan for forvaltningsrevisjon av Standveien 1 AS.

Orientering fra revisjonen

Eventuelt.

19 . juni
Kl. 8

Barnevern sten

Instituttveien på
Kjeller

Orientering om 1. tertialrapport
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporte n Tilpasset opplæring i
Skedsmo, sak 12/16. samt orientering om oppfølging av FM tilsyn på
Stav skole, sak 18/17

Orientering fra revisjonen Referatsaker
Orientering fra barnevernet hos barneverntjenesten

4.september

Kl. 16

Buds jett f or kontroll og tilsyn 2017 .
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Rapportering fra RRI på ressurser
Orientering fra revisjonen
Referater

9 . o ktober

Kl. 16

Referater
Orientering om tertialrapporten for 2. tertial.
Plan for selskapskontroll
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016 .
Orientering fra revisjonen
Eventuelt

27 . november

Kl. 16

Kontrollutvalget evaluerer arbeidsform og saker. Fast sak.
Orientering fra revisjonen

Referater.
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KONTROLLUTVALGET I SK EDSMO KOMMUNE 27 .3 . 2017

Møte Saker

12. desember

Kl. 16

Orientering fra revisjonen

Referater.

Kontrollutvalgets årsplan 2017 .

Ikke berammet Etter - revisjon forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning,
eiendom sstrategi, drift og vedlikehold. Bestilt i sak 6/17.

2018 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i det første
møtet hvert år med vekt på utviklingen i risikobildet

Effekt av IKT investeringer sak 3/17 vil bli vurdert ifm bestilling av FR
del 2 internkontroll

Virksomhetsbesøk på Tjenestekontoret
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SAKER BEHANDLET I SKEDSMO KONTROLLUTVALG 2017 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

6.2.17 1/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.2016 
godkjennes. 

     

 2/17 Orientering fra rådmannen 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 3/17 
Orientering om effekt av IKT-
investeringer 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og vil vurdere temaet i forbindelse 
med bestilling av del 2 på forvaltningsrevisjon på 
internkontroll. 

     

 4/17 

Henvendelse til 
kontrollutvalget - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 
13  

Kontrollutvalget har sjekket ut kommunens 
håndtering av de problemstillinger som er reist i 
henvendelsen, og de vurderinger som kommunen 
har lagt til grunn i denne forbindelse. Utvalget går 
ikke videre med saken. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 5/17 

Felles sak for alle 
kontrollutvalg på Romerike 
om plan for selskapskontroll 
2017-2020 

1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og 
tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, 
og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere 
bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll 
og forvaltningsrevisjon av Romerike 
Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber 
Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en 
prosjektplan for forvaltningsrevisjonen.  

3. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll 
og forvaltningsrevisjon av Strandveien 1. 
Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS 
komme tilbake med en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen.  

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 6/17 
Mulig etter-revisjon av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, 

KontrollutvalgKontrollutvalget bestiller en etter-
revisjon av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og 

Utskrift sendt 
7.2.17 
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eiendomsstrategi, drift og 
vedlikehold  

vedlikehold, og ber revisor sjekke ut i hvilken grad 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

 7/17 Orientering fra revisjonen Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 
vedtas med de endringer som kom frem i møtet 
og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 til orientering. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

 Kommunestyret 
1.3.2017 sak 
17/35 

  

 9/17 

Uttalelse om sammenslåing av 
Romerike kontrollutvalgs-
sekretariat IKS (ROKUS) og 
Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS) 

Kontrollutvalget i Skedsmo støtter 
sammenslåingen med de forutsetninger som 
ligger til grunn i utredingen. Utvalget ønsker ikke 
å legge føringer for lokaliseringen så fremt det 
ikke fører til økte kostnader. 

Utskrift sendt 
7.2.17 

    

 10/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 11/17 Eventuelt Ingen vedtak.      

13.3.17 12/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.02.2017 
godkjennes. 
 

     

 13/17 

Oppfølging av tilsyn med 
samhandling om 
utskrivningsklare pasienter 
2015 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 14/17 
Årlig orientering om 
kommunens system for og 
behandling av varsling 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 15/17 
Kontrollrapport 2016 - 
skatteoppkreverfunksjonen i 
Skedsmo kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 

 

     

 16/17 
Forvaltningsrevisjon 
internkontroll - prosjektplan 
på delleveranse 1, overordnet 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av 
internkontroll i Skedsmo kommune, delleveranse 
1, overordnet internkontroll i henhold til 

Utskrift sendt 
15.3.2017 
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internkontroll prosjektplanen. Revisjonen gjennomføres 
innenfor en ramme på 400 timer. 
Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake til 
møtet 3.4. med en revidert fremdriftsplan med 
sikte på tidligere leveranse. 
 

 17/17 Orientering fra revisor Saken tas til orientering.      

 18/17 Referater  

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om 
kommunens oppfølging etter Fylkesmannens 
tilsyn med Stav skole i forbindelse med utvalgets 
oppfølging i juni 2017 av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Tilpasset 
opplæring i Skedsmo.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 19/17 Eventuelt  

Kontrollutvalget ønsker å få kopi av 
informasjonsskrivet til innbyggerne som det ble 
referert til i sak 14/17. Videre ønsker utvalget 
informasjon om hvilke rutiner kommunen har i 
forhold til slike saker, og hvordan man har oppfylt 
den så lang. Dette legges frem som egen sak i 
neste møte.  

Utskrift sendt 
15.3.2017 

    

 20/17 
Orientering - Stillverksveien 
ressurssenter 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

       ok 
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Nedre Romerike kemnerkontor    februar 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 453 624 984 000 2 297 144 64 506 307 62 472 000 55 746 704 

Avvik i kroner   469 624 -843 520   2 034 307 8 759 603 

Avvik i prosent   47,7% -36,7%   3,3 % 15,7 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 783 288 660 000 146 177 42 298 145 41 892 000 37 588 330 

Avvik i kroner   123 288 637 111   406 145 4 709 815 

Avvik i prosent   18,7 % 435,8 %   1,0 % 12,5 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 438 002 1 428 000 1 293 530 100 020 046 90 700 000 82 056 717 

Avvik i kroner   10 002 144 472   9 320 046 17 963 329 

Avvik i prosent   0,7 % 11,2 %   10,3 % 21,9 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 944 774 3 104 000 868 418 201 728 675 197 079 000 180 505 116 

Avvik i kroner   -159 226 2 076 356   4 649 675   21 223 559 

Avvik i prosent   -5,1 % 239,1 %   2,4% 11,8 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 4 645 366 5 015 000 4 971 790 65 797 693 65 695 000 59 993 249 

Avvik i kroner   -369 634 -326 424   102 693 5 804 444 

Avvik i prosent   -7,4 % -6,6 %   0,2 % 9,7 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 799 564 730 000 164 274 46 200 872 46 324 000 41 110 863 

Avvik i kroner   69 564 635 290   -123 128 5 090 009 

Avvik i prosent   9,5 386,7 %   0,2 % 12,4 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 46 5 845 483 3 696 032 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 290 529 514 344 499 800 14 544 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 466 -43  263  205 237  519  230  1 767 
Fet -3 -366  547 244  106  83  144 144 
Nittedal 437  16 290  485  198  221  462  684 
Skedsmo -415 -218  2 471  1 420  476  1 054  772  -1 210  
Sørum 294  3  378 647  139 346 208  296 
Aurskog H 260 -318  204  338 102  113  284  79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 96,0 92,7 99,7 99,3     99,6 

0228 Rælingen 96,5 92,5 99,9 99,7 96,0 

0231 Skedsmo 96,0 91,6 99,9 99,7 98,2 

0226 Sørum 97,4 92,5 99,8 99,6 98,9 

0233 Nittedal 97,8 92,7 99,9 99,8 96,9 

0221 Aurskog H. 95,4 89,2 99,8 99,7 98,3 

∑ Kemnerkontoret       96,5 %     91,9 %     99,8 %     99,6 %      98,0 % 

0229 Enebakk 97,5 91,4 99,6 99,3 96,3 

0230 Lørenskog 95,5 87,9 99,9 99,8 99,3 

0235 Ullensaker 96,4 90,1 99,7 99,5 98,5 
 
 
 
Innfordringsreultatene er jevnt over svært gode.  
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Styrets årsberetning 2016 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) ble etablert i mars 2012 med alle de 
13 kommunene på Romerike som eiere. Eierne la vekt på at sekretariatet skal være  

• uavhengig av både administrasjonen i kommunene og revisjonen 
• en permanent og forutsigbar løsning for kontrollutvalgene  
• et sterkt fagmiljø 

 
Rokus utfører sekretariatsfunksjonen for deltakerkommunenes kontrollutvalg. Vi påser 

at alle saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes 
vedtak blir iverksatt. Kravet til forsvarlighet i saksbehandlingen har det samme 
innholdet som rådmannens ansvar etter kommuneloven. Sekretariatet administrerer, 

gir råd og koordinerer på vegne av kontrollutvalget. Rokus utfører også utredninger 
som overordnet analyse og lager planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Representantskapet 
Hver deltager i selskapet har oppnevnt ett medlem med personlig varamedlem til 

representantskapet. Ordfører i Fet, John Harry Skoglund er valgt til leder av 
representantskapet og ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen er valgt til nestleder.  

  

Kommune Representantskap 
2015 - 2019 

Aurskog Høland  Roger Evjen 

Eidsvoll John-Erik Vika 

Fet Jon Harry Skoglund 

Gjerdrum Anders Østensen  

Hurdal Runar Bålsrud 

Lørenskog Andreas Halvorsen  

Nannestad Hans Thue 

Nes Siv Anita Hagen 

Nittedal Arvid Kai Ruus  

Rælingen Øivind Sand  

Skedsmo Bente Skulstad  

Sørum Marianne Grimstad 

Hansen 

Ullensaker Tom Staahle  

 

Representantskapet har hatt to møter og behandlet 12 saker i 2016. 
 

Styret 

Valgkomiteen som besto av Mette Scharning, Kjell Moen og Andreas Halvorsen, la frem 

sin innstilling til representantskapet i aprilmøtet 2016. Representantskapet valgte 
følgende styre: 

 

 
 

 
 
 

 

Navn Rolle 

Torbjørn Øgle Rud Leder 

Vibeke Resch-Knudsen Nestleder 

Bjørn Arne Tronier Medlem 

Frøydis Brekke Varamedlem 

Svein Brokke Varamedlem 
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Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som 
ikke er tillagt representantskapet. Det har vært avholdt 5 styremøter i 2016.  

 
Ansatte 

Selskapet har 3 ansatte i 3 årsverk. Selskapets ansatte har kompetanse innen jus og 
økonomi, bred erfaring fra offentlig sektor og kommunepolitikk, samt god kunnskap 
om kommunene på Romerike. 

 
Oppgaver 

De viktigste tjenestene Rokus leverer til kontrollutvalgene kan sorteres i følgende 
kategorier: 

• Saksbehandling – saksfremlegg med egne vurderinger og forslag til innstilling 

• Utredning - overordne analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og 
andre bestillinger fra utvalget. 

• Administrasjon - ansvar for innkalling, referat, arkivering, tilrettelegging av 
møter mv.) 

• Rådgivning - sekretariatet er en viktig støttespiller for kontrollutvalget og gir 

råd og bistand i faglige og administrative spørsmål. 
• Koordinering – gjelder særlig revisors og rådmannens leveranser til utvalget 

samt å følge opp vedtak. 

Utvikling i resultat og stilling  

Rokus’ årsregnskap og årsberetning for 2016 avlegges i henhold til lov om interkom-
munale selskaper og i henhold til forskrift om årsberetning og årsregnskap i interkom-

munale selskaper og er utarbeidet i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 2016 
er det fjerde hele driftsåret for selskapet.  
 

Driftsregnskap – avvik mellom regnskap og budsjett 
 

  
Regnskap 
2016 

Justert 
budsjett 
2016 

Budsjett 
2016 

Avvik 

Salgsinntekter 214 426 140 000 0 -74 426 

Mva-kompensasjon 35 405 62 000 62 000 26 595 

Refusjon fra kommuner 2 765 775 2 765 775 2 765 775 0 

Sum driftsinntekter 3 015 606 2 967 775 2 827 775 -47 831 

    0 

Lønn inkl. sosiale utgifter 2 309 380 2 420 000 2 420 000 110 620 

Kjøp av varer og tjenester 429 815 490 000 490 000 60 185 

Mva-kompensasjon 35 405 62 000 62 000 26 595 

Overføring til kommuner 328 985 329 000  15 

Sum driftsutgifter 3 103 585 3 301 000 2 972 000 197 415 

    0 

Driftsresultat -87 979 -333 225 -144 225 -245 246 

    0 

Renteinntekter 28 583 5 225 15 000 -23 358 

Sum finansposter 28 583 5 225 15 000 -23 358 

    0 
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Ordinært resultat -59 396 -328 000 -129 225 -268 589 

    0 

Bruk av tidligere avsetninger 328 985 329000  15 

Bruk av fond 0 0 130 225 0 

Finansiering av utgifter i 
investeringsregnskapet 

1 000 1 000 1 000 0 

    0 

Regnskapsmessig resultat 268 589 0 0 -268 589 

 
 

Driftsinntekter 
Inntektene består hovedsakelig av tilskudd fra kommuner. Inntektene fra salg til Asker 

kontrollutvalg har vært høyere enn budsjettert. Forklaringen er at 
konkurranseutsetting av revisjon med overgang til privat revisor har ført til økt 
timeforbruk fra sekretariatet i 2016.  

 
Driftsutgifter 

Økningen i utgifter har vært lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at 
pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert. Kjøp av varer og tjenester er også lavere 
enn budsjettert, og mindreforbruket fordeler seg i hovedsak på postene kontormateriell 

og kurs. Lavere forbruk til kontormateriell kan forklares med at vi fra 2016 er gått over 
til elektronisk produksjon og utsendelse av møtepapirer, slik at utgifter til kopiering har 

gått ned. Vi har hatt en ekstraordinær arbeidsbelastning i 2016 da vi har utarbeidet 
overordnede analyser for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for alle 
kontrollutvalgene i eierkommunene samt planer for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Av denne årsak har vi ikke hatt mulighet til å delta på like mange 
kurs som planlagt. I tillegg har daglig leder vært foredragsholder på flere kurs som hun 

da har kunnet delta på uten å betale avgift.  
 
Representantskapet besluttet å betale tilbake til eierne mindreforbruket fra 2015 på 

328 985 kroner til kommunene.  
 

Finanstransaksjoner 
Avviket skyldes at vi antok at renteinntektene ville gå ned da revidert budsjett ble 
vedtatt. 

 
Investeringsregnskapet 

Det er overført 1 000 kroner til investeringsregnskapet. Beløpet er benyttet til å 
finansiere pensjonsforpliktelsen i KLP. 
 

Utviklingstiltak i 2016 

I 2016 har selskapet særskilt jobbet med faglig utvikling. Dette har særlig vært knyttet 
til å utvikle en modell for overordnet analyse av eierkommunenes tjenesteproduksjon. 
Særlig når det gjelder kommunal drift skilt ut i selskaper har vi gjort et pionerarbeid, 

da dette ikke har vært gjort tidligere på Romerike.  
 

Styret har også jobbet med strategisk utvikling gjennom året. Strategiarbeidet 
synliggjorde fremtidige utfordringer for sekretariatet. Utfordringene knytter seg særlig 
til to områder; ønske om et robust sekretariat med bred kompetanse, og at 

kommunesammenslåinger vil kunne føre til økte kostnader for eierne. En måte å møte 
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begge disse utfordringene på er å søke sammen i en større sekretariatsfunksjon i 
regionen. Styret har på denne bakgrunn tatt initiativ til å utrede sammenslåing med 

sekretariatet i Follo. 
 

Utover dette har selskapet jobbet med å ferdigstille arkivrutiner etter anskaffelse av 
elektronisk sak arkivsystem i 2015.  
 

 
 

Forutsetninger for fortsatt drift 
Sekretariatet har stabile arbeidstagere, regnskapet for 2016 viser overskudd og fondet 
sikrer fleksibilitet i driften. Rokus’ virksomhet er basert på et gjensidig samarbeid med 

eierne om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg. Selskapet mener å kunne levere 
de tjenester som etterspørres, eierne og brukerne (kontrollutvalgene) uttrykker 

tilfredshet med den funksjonen Rokus utøver. På denne bakgrunn er det styrets 
vurdering at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

Disponering av årsresultatet 

Salg av tjenester bidrar i det alt vesentlige til det regnskapsmessige resultatet i 2016 

på kroner 268 589. Selskapet har et disposisjonsfond 550 000.- kroner. Dette er etter 
styrets vurdering (se S-sak 14/2014) en rimelig størrelse sett i forhold til selskapets 
behov for likviditet og at selskapet ikke skal behøve å gå til eierne for å be om 

ytterligere finansiering ved uforutsette utgifter som innbetaling til pensjonsfond. Styret 
foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk tilbakebetales eierne i og med at det er 

representantskapet som vil ta stilling til dette spørsmålet. 

Styrets egenvurdering  

Styret har foretatt egenvurdering i henhold til styreinstruksen, og mener at 
virksomheten er godt drevet, og i henhold til selskapets formål, selskapsavtalen, 

årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Videre 
mener styret at forvaltningen av selskapets fond er underlagt betryggende kontroll. 
Daglig leder utfører sine arbeidsoppgaver og plikter overfor styret i henhold til 

styreinstruksen og instruks for daglig leder.  

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Selskapet har tilhold i lokaler som legger til rette for 
et godt arbeidsmiljø i Lørenskog rådhus. Risikoen for skade på personal er i første 

rekke knyttet til reiseaktivitet til og fra møter, men regnes ikke som høyere enn ellers i 
samfunnet.  

 
Rokus har ikke hatt sykefravær i 2016!  
 

 2016 2015 2014 

Sykefravær 0 0,3 0 

 

Styret har en positiv holdning til kompetansebygging i selskapet, noe som ansees å 
være viktig for å beholde dyktige medarbeidere og samtidig ha positive virkninger på 
arbeidsmiljøet.  

Høy etisk standard 
Rokus har etiske retningslinjer som ble vedtatt av styret i 2014. Disse brukes aktivt, og 

arbeidets art er av en slik karakter at etisk refleksjon ofte står på agendaen. 
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Bemanning og likestilling
Blant  selskapets ansatte er 1 kvinne og 2 menn. Daglig leder er kvinne. Styret består
av 1 kvinne og 2 menn.

Ytre miljø
Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet utover reiseaktivitet knyttet til
utførelse av arbeidet i eierkommunene.

Lørenskog, 6.3.2017

Styret

,  7 / ,, —/
Ø  wry/7%?

Torbjørn Øgle Rud
y Styreleder

& . "f CM 6: ;
Vibeke Resch-Knudsen Bj rn Arne Tronier
Nestleder Styremedlem

7
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ROMERIKE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap 2016 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2015

Driftsinntekter:

Salgsinntekter 214 426            140 000            -                  237 391           

     620 DIV INNTEKTER U/MVA 6 22 500              -                     -                  -                    

     650 DIV AVG PL INNTEKTER 6 191 926            140 000            -                  237 391           

Refusjoner 2 801 180         2 827 775         2 827 775      2 619 702        

     729 MOMSKOMP PÅLØPT I DRIFTS REGNSKAPET 35 405              62 000              62 000            38 715              

     750 REFUSJONER FRA KOMMUNER 3 2 765 775         2 765 775         2 765 775      2 580 987        

Overføringer -                     -                     -                  -                    

Andre driftsinntekter -                     -                     -                  -2 508              

     890 OVERFØRING FRA ANDRE -                     -                     -                  -2 508              

Sum driftsinntekter 9 3 015 606         2 967 775         2 827 775      2 854 584        

Driftsutgifter:

Lønn inkl. sosiale utgifter 2 309 380         2 420 000         2 420 000      2 182 906        

     10 FASTLØNN 1 692 387         1 698 000         1 698 000      1 602 912        

     50 ANNEN LØNN OG TREKKPL GODTGJØRELSER 1 389                -                     -                  4 044                

     80 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 2 146 700            152 000            152 000          131 800           

     90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL FORSIKRINGER 182 717            271 500            271 500          172 683           

     99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 286 187            298 500            298 500          271 468           

Kjøp av varer og tjenester 394 848            450 000            450 000          367 485           

     100 KONTORMATERIELL 26 708              56 000              56 000            21 100              

     115 MATVARER 6 146                7 000                7 000              13 194              

     120 ANNET FORBRUKSMAT/RÅVARER OG TJENESTER 27 172              25 000              25 000            19 069              

     130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON 15 124              18 000              18 000            19 228              

     140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 4 629                10 000              10 000            4 477                

     150 OPPLÆRING, KURS 82 183              100 000            100 000          76 886              

     160 UTG OG GODTGJ FOR REISER MV OPPG PL 46 594              41 000              41 000            51 087              

     170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP MIDL 8 912                15 000              15 000            17 314              

     185 FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER -                     1 000                1 000              1 417                

     190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER, GRUNN 43 315              50 000              50 000            40 350              

     195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER OL 57 387              56 000              56 000            59 207              

     240 SERVICE-/DRIFTSAVT OG REPARASJONER INKL V 52 704              51 000              51 000            25 782              

     270 KONSULENTTJENESTER 2 23 975              20 000              20 000            18 375              

Overføringer 364 390            391 000            62 000            38 715              

     429 MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN 35 405              62 000              62 000            38 715              

     450 OVERFØRING TIL KOMMUNER 3 328 985            329 000            -                  -                    

Kalkulatoriske avskrivninger -                     -                     -                  -                    

Andre driftsutgifter 34 967              40 000              40 000            34 048              

     350 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER 34 967              40 000              40 000            34 048              

Fordelte utgifter -                     -                     -                  -                    

Sum driftsutgifter: 9 3 103 585         3 301 000         2 972 000      2 623 154        

Brutto driftsresultat: -87 979             -333 225           -144 225        231 430           

Finansposter:

Renteinntekter 9 28 583              5 225                15 000            36 900              

     900 RENTEINNTEKTER 28 583              5 225                15 000            36 900              

Renteutgifter -                     -                     -                  -                    

Avdrag på lån -                     -                     -                  -                    

Mottatte avdrag på lån -                     -                     -                  -                    

Utlån -                     -                     -                  -                    

Motpost avskrivninger -                     -                     -                  -                    

Ordinært resultat (Res. før interne finansieringstrans) -59 396             -328 000           -129 225        268 330           
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Interne finansieringstransaksjoner:

Avsetninger -                     -                     -                  -                    

Bruk av tidligere avsetninger 9 328 985            329 000            130 225          61 508              

     930 BRUK AV TIDL ÅRS NTO DRIFTSRES 8 328 985            329 000            -                  61 508              

     940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -                     -                     130 225          -                    

Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk 9 1 000                1 000                1 000              853                   

     570 OVERFØRING TIL INV REGNSKAP 1 000                1 000                1 000              853                   

Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne finans) 8,9 268 589            -                     -                  328 985           

INVESTERINGSREGNSKAP Regnskap 2016 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2015

Investeringer:

Investeringer i varige driftsmidler -                     -                     -                  -                    

Utlån, kjøp av aksjer og andeler -                     -                     -                  -                    

Kjøp av aksjer og andeler 9 1 594                1 000                1 000              853                   

     529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 4, 10 1 594                1 000                1 000              853                   

Sum investeringer 1 594                1 000                1 000              853                   

Finansiering:

Bruk av lånemidler -                     -                     -                  -                    

Salg av Anleggsmidler / fast eiendom -                     -                     -                  -                    

Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer -                     -                     -                  -                    

Kompensasjon for merverdiavgift -                     -                     -                  -                    

Mottatte avdrag på utlån -                     -                     -                  -                    

Salg av aksjer og andeler -                     -                     -                  -                    

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 1 000                1 000                1 000              853                   

     970 OVERFØRING 1 000                1 000                1 000              853                   

Netto avsetninger -                     -                     -                  -                    

Sum finansiering: 1 000                1 000                1 000              853                   

Udekket/udisponert -594                  -                     -                  -                    

BALANSE Regnskap 2016 Regnskap 2015

EIENDELER:

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler -                     -                     

Faste eiendommer og anlegg -                     -                     

Utstyr, maskiner og transportmidler -                     -                     

Utlån -                     -                     

Konserninterne langsiktige fordringer -                     -                     

Aksjer og andeler 3 133                1 539                

     5214110 Egenkapitaltilskudd KLP 10 3 133                1 539                

Pensjonsmidler 673 117            483 631            

     5204100 Pensjonsmidler 5 673 117            483 631            

Sum anleggsmidler: 676 250            485 170            

Omløpsmidler

Varer -                     -                     

Kortsiktige fordringer 884 154            223 112            

     5131499 Oppgjørskonto momskomp 35 405              38 714              

     5137001 Kortsiktig fordring periodisering 58 343              43 315              

     5167550 Kundefordringer 790 406            141 083            

Konserninterne kortsiktige fordringer -                     -                     

Premieavvik -62 398             -58 299             

     5194100 Premieavvik pensjon 5 -62 398             -58 299             

Aksjer og andeler -                     -                     
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Sertifikater -                     -                     

Obligasjoner -                     -                     

Derivater -                     -                     

Kasse, bankinnskudd 1 241 533         1 231 199         

     5102001 Nordea 6201.05.76720 Driftskonto -                     614                    

     5102002 DNB 1503 38 78181 Driftskonto 1 117 461         1 128 144         

     5102003 DNB 1503 38 78254 Skatt 124 072            102 441            

Sum omløpsmidler: 2 063 289         1 396 012         

SUM EIENDELER: 2 739 539         1 881 182         

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond 551 842            551 842            

     5560001 Disposisjonsfond 7 551 842            551 842            

Bundne driftsfond -                     -                     

Ubundne investeringsfond -                     -                     

Bundne investeringsfond -                     -                     

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -                     -                     

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -                     -                     

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 268 589            328 985            

     5595001 Regnskapsm.mindreforbruk drift 268 589            328 985            

Regnskapsmessig merforbruk (Drift) -                     -                     

Udisponert i inv.regnskapet -                     -                     

Udekket i inv.regnskapet -594                  -                     

     5597001 Udekket i investeringsregnskapet -594                  -                     

Kapitalkonto -207 793           -143 983           

     5599001 Kapitalkonto 4 -207 793           -143 983           

Sum egenkapital: 612 043            736 844            

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån -                     -                     

Pensjonsforpliktelser 884 043            629 153            

     5401401 AGA netto pensjonsforpliktelser 5 26 065              17 983              

     5404100 Pensjonsforpliktelser 857 978            611 170            

Sertifikatlån -                     -                     

Annen langsiktig gjeld -                     -                     

Konsernintern langsiktig gjeld -                     -                     

Avsetning for forpliktelser -                     -                     

Sum langsiktig gjeld: 884 043            629 153            

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån -                     -                     

Annen kortsiktig gjeld 1 243 452         515 184            

     5320099 Oppgjørskonto MVA 45 195              59 348              

     5321003 Periodiserte kostnader 10 287              13 156              

     5321004 Forskuddsfakturert kommuner 709 874            -                     

     5321400 Forskuddstrekk 124 072            102 441            

     5327500 Leverandørgjeld 63 383              68 681              

     5329901 Skyldig arbeidsgiveravgift 83 747              74 366              

     5329910 Påløpt ferielønn 181 327            172 824            

     5329911 Skyldig AGA av feriepenger 25 567              24 368              

Derivater -                     -                     

Konsernintern kortsiktig gjeld -                     -                     
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Premieavvik -                     -                     

Sum kortsiktig gjeld: 1 243 452         515 184            

SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 2 739 539         1 881 182         

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler -                     -                     

Ubrukte konserninterne lånemidler -                     -                     

Andre memoriakonti -                     -                     

Motkonto for memoriakontiene -                     -                     
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Note 1 – Regnskapsprinsipper og eierforhold 
 

Selskapets årsregnskap er ført etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. 
selskapsavtalen. 

 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører selskapets virksomhet, skal 
fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.  

Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke 
forekomme. 

 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. 
Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i 

årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 
avsluttes. 

 
Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, jf. 
egne standarder for dette. 

 
Selskapet ble stiftet 26.03.2012 og har slikt eierforhold etter innbyggertall pr 1.1.2014  

(Ref. revidert selskapsavtale vedtatt i eierkommunene 2014): 

Kommune 

 Eierandel i 

%  

Aurskog-Høland 5,9 

Eidsvoll 8,5 

Fet 4,2 

Gjerdrum 2,4 

Hurdal 1,0 

Lørenskog 13,1 

Nannestad 4,4 

Nes 7,6 

Nittedal 8,5 

Rælingen 6,3 

Skedsmo 19,4 

Sørum 6,4 

Ullensaker 12,3 

Sum 100,0 

 
 
Note 2 – Godtgjørelser og tilskudd 

Godtgjørelse gjelder styret og representantskapet (leder og nestleder).  
Eierkommunene fastsetter og dekker utgiften til godtgjørelse for de øvrige 

representantskapsmedlemmer.  
Godtgjørelse er fastsatt av representantskapet i sak 11/2012. 
Selskapet har 3 ansatte. 
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Godtgjørelse til styret: 

Navn Honorar Møtegodtgj. Sum Roller i styret 

Torbjørn Øgle Rud    50 000            8 400     58 400  

Nestleder 1.1.-26.4. og leder 

27.4.-31.12. 

Vibeke Resch-

Knudsen    20 000            3 600     23 600  Nestleder 27.4.-31.12. 

Torgun M Bakken    20 000            2 400     22 400  Leder 1.1.-27.4. 

Bjørn Arne Tronier    25 000            3 600     28 600  Styremedlem hele året 

Svein Henrik Brokke 
     8 
300            2 400     10 700  Varamedlem 27.4.-31.12. 

   123 300           20 400   143 700   

         

Øvrige 
godtgjørelser        

Valgkomité, 3 
personer 

     3 
000                   -         3 000   

         

Sum  126 300           20 400   146 700   

 
Godtgjørelse til representantskapet: 

Representantskapets leder John Harry Skoglund, Fet kommune, og nestleder Anders 
Østensen, Gjerdrum kommune, har ikke mottatt godtgjøring av selskapet. De har 
opplyst at dette inngår i deres oppgaver og godtgjøring som politikere i sine 

kommuner.                                                                           
 

Godtgjørelse til daglig leder: 
Mona Moengen har mottatt kr 689 743 i lønn, samt kr 4.392 i andre godtgjørelser. 
 

Tilskudd revisjon: 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS har inngått avtale med ny revisor, Buskerud 

Kommunerevisjon IKS. 
Totalt revisjonshonorar i 2016 er kr 23.975. 
Revisor AS har mottatt kr 19.075 i revisjonshonorar i 2016 (vedr. revisjon av 2015). 

Buskerud Kommunerevisjon IKS har mottatt kr 4.900 i revisjonshonorar i 2016 (vedr. 
revisjon av 2016). 
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Note 3 – Overført fra eierkommunene 

Spesifikasjon pr. kommune for 2016: 

 

Ifølge selskapsavtalen skal selskapets nettoutgifter fordeles på kommunene etter 

følgende modell: 

- 60 % fordeles etter innbyggertallet i kommunen per 1. januar i inneværende år 

- 40 % fordeles etter registrert tidsforbruk på den enkelte kommunes kontrollutvalg i 

regnskapsåret 

I budsjettsammenheng blir 40 % av utgiftene fordelt likt på alle kommunene, men det 

blir foretatt årlig avregning etter medgått tid. 

Kolonnen for justering mellom kommuner i tabellen over gjelder avregning etter 

medgått tid for 2015. 

Representantskapet hadde møte i april 2016 der det ble besluttet at mindreforbruket 

fra 2015 skulle tilbakebetales til kommunene. Dette er bokført som en 

overføringsutgift, slik at hele tilskuddet fra eierkommunene vises, og tilbakeføringen 

kommer som en utgift i regnskapet. 

Kommune  Mindreforbruk  

  2015 

Aurskog-
Høland                 19 410  

Eidsvoll                 27 964  

Fet                 13 817  

Gjerdrum                   7 896  

Hurdal                   3 290  

Lørenskog                 43 097  

Nannestad                 14 475  

Nes                 25 003  

K ommune O pprinnelig J us t.mellom Innbetalt

buds jett kommuner i 2016

Aurs kog-Høland 192 476         165                192 641         

E ids voll 222 542         -1 978            220 564         

F et 173 856         9 806             183 662         

G jerdrum 153 966         -16 976          136 990         

Hurdal 138 922         -8 941            129 981         

Lørens kog 272 762         -8 405            264 357         

Nannes tad 176 612         -9 477            167 135         

Nes 211 981         32 303           244 284         

Nittedal 221 270         -8 405            212 865         

R ælingen 197 938         -7 334            190 604         

S keds mo 341 731         -2 513            339 218         

S ørum 198 406         36 053           234 459         

Ullens aker 263 313         -14 298          249 015         

S um 2 765 775      -                 2 765 775      
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Nittedal                 27 964  

Rælingen                 20 726  

Skedsmo                 63 823  

Sørum                 21 055  

Ullensaker                 40 465  

Sum               328 985  

 
 

Note 4 – Kapitalkonto 

Kapitalkonto Debet Kredit 

     

INNGÅENDE BALANSE 143 983  

    

Kjøp av aksjer og andeler  1 594 

Aktivering av pensjonsmidler  145 522 

Endring pensjonsforpliktelser 210 926  

UTGÅENDE BALANSE  207 793 

 
Kapitalkonto viser forskjellen mellom selskapets anleggsmidler (pensjonsmidler og 

andeler KLP) og langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser). 
 

 
Note 5 – Pensjon 
Generelt om pensjonsordningene i ROKUS 

Selskapet ble stiftet i 2012. Selskapet har valgt å amortisere premieavviket over 1 år. 
Selskapet har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP). Ordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som 
sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av 
pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på 

opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto 
uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og 

barnepensjon. 
 
Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- og underskudd på nåværende og 

tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. 
Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens 

grunnbeløp. 
 
Periodisering av pensjon iht forskrift i forhold til kommunelovens bestemmelser 

Regnskapsføring av pensjon skjer iht forskrift om årsregnskap og årsberetning §13. 
Reglene om bokføring av pensjonsutgifter i §13 i forskriften har kommet til uttrykk i 

regnskapet ved at det som er avsatt via lønnskjøringer vedr pensjoner er fratrukket 
premiebetaling til pensjonsordningene. 
 

Årets premieavvik og premiefond 
Pensjonsutgiftene er øket i samsvar med årets premieavvik. Selskapet har brukt kr 10 

914 av premiefondet til å dekke årets pensjonskostnad. Premiefondet pr 31.12.2016 er 
kr 117. 
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Beregningsforutsetningene er fastsatt i medhold av forskriften §13-5 og av 
pensjonsordningene. 

 
SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2016                                             
Føring med 1 års amortiseringstid                                                                     
10274-001 Romerike Kontrollutvalgssekretariat                                                             
Fellesordning for kommuner                                                                             
    
PENSJONSKOSTNADER                                                                                     2015 2016 
Årets opptjening                                                                                      235 537 248 716 
Rentekostnad                                                                                          23 507 32 999 
Brutto pensjonskostnad                                                                                259 044 281 715 
Forventet avkastning                                                                                  -17 253 -25 163 
Netto pensjonskostnad                                                                                 241 791 256 552 
Sum amortisert premieavvik                                                                            221 -3 592 
Administrasjonskostnad                                                                                11 394 11 521 
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                                253 406 264 481 
    
PREMIEAVVIK                                                                                           2 015 2 016 
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                                202 090 213 386 
Administrasjonskostnad                                                                                -11 394 -11 521 
Netto pensjonskostnad                                                                                 -241 791 -256 552 
Premieavvik                                                                                           -51 095 -54 687 

   

 
 
 
 
 

PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                                 31.12.2015 31.12.2016 
 
 

   ESTIMAT                                                                                              ESTIMAT                                                                                            
Brutto påløpt forpliktelse                                                                           611 170 857 978  
Pensjonsmidler                                                                                       483 631 673 117  
Netto forpliktelse før arb.g.avgift                                                                    127 539 184 861  
    
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT                                              
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1                                                         0  
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor                                         611 170  
Årets opptjening                                                                                     248 716  
Rentekostnad                                                                                         32 999  
Amortisert estimatavvik forpliktelse                                                                   -34 907  
Utbetalinger                                                                                         0  
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                 857 978  
    

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT                                                    
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1                                                                0  
Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                         483 631  
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                               213 386  
Administrasjonskostnad                                                                               -11 521  
Utbetalinger                                                                                         0  
Amortisert estimatavvik midler                                                                          -37 542  
Forventet avkastning                                                                                 25 163  
Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                       673 117  
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AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                          2016 2017 

Beregnet premieavvik året før                                                                        -51 095 -54 687 

Andel av fjorårets premieavvik amortiseres -51 095 -54 687 

Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift -58 299 -62 398 

Amortisering av premieavvik fra tidligere år                                                           

Sum amortisert premieavvik til føring                                                                58 299  

Akkumulert premieavvik                                                                               54 687  

Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 62 398  
    
MEDLEMSSTATUS                                                                                        01.01.2015 01.01.2016 

Antall aktive                                                                                        3 3 

Antall oppsatte                                                                                      0 0 

Antall pensjoner                                                                                     0 0 
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                  517 989 538 333 
Gj.snittlig alder, aktive                                                                             49,48 50,48 
Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                       2,11 3,11 
   
FORUTSETNINGER                                                                                       2015 2016  
Diskonteringsrente                                                                                   4,00 % 4,00 %  
Lønnsvekst                                                                                           2,97 % 2,97 %  
G-regulering                                                                                         2,97 % 2,97 %  
Forventet avkastning                                                                                 4,65 % 4,60 %  
Amortiseringstid                                                                                     1 1  

 
 
Note 6 – Eksterne inntekter 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS har solgt sekretariatstjenester til 
kontrollutvalget i Asker kommune for kr 191.926 i perioden januar-november 2016. 

Denne avgiftspliktige omsetningen utgjør 7,3% av total omsetning. Merverdiavgift og 
momskompensasjon er fordelt forholdsmessig (7,3% / 92,7%). 
 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS har mottatt kr 9.000 som godtgjørelse til 
arbeidsgivere til Norges Kommunerevisorforbunds ledende tillitsvalgte i 2016. 

Mona Moengen var leder for kontrollutvalgkomitéen i 2.halvår 2016. 
 
I tillegg er det avsatt kr 13.750 for salg av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i 

Asker kommune for desember 2016. Dette vil bli fakturert i 2017. 
 

 
Note 7 – Avsetninger og disposisjonsfond 
    

  
Saldo 
01.01. Endring 

Saldo 
31.12. 

Disposisjonsfond 551 842 0 551 842 

    
 
Selskapet har ikke hatt endring av disposisjonsfond siden fjoråret. 
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Note 8 – Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 

 

 Driftsregnskap Investeringsregnskap 

Tidligere års mindreforbruk 328 985 0 

Årets disponering av 

mindreforbruk 

-328 985 0 

Nytt mindreforbruk i 

regnskapsåret 

268 589 0 

 

Mindreforbruket fra 2015 er tilbakebetalt til eierkommunene i henhold til 
fordelingsnøkkel, se note 3. 

 
Note 9 – Arbeidskapital 

 

Ans kaffels e og  anv endels e av  midler R eg ns kap R eg . buds jett O ppr.buds jett R eg ns kap i fjor

Ans kaffels e av midler

Inntekter drifts del (kontoklas s e 1) 3 015 606            2 967 775            2 827 775          2 854 584            

Inntekter inves terings del (kontoklas s e 0) -                       -                       -                    -                       

Innbetalinger ved eks terne finans trans aks joner 28 583                 5 225                   15 000               36 900                 

S um ans kaffels e av midler 3 044 189            2 973 000            2 842 775          2 891 484            

Anv endels e av  midler

Utgifter drifts del (kontoklas s e 1) 3 103 585            3 301 000            2 972 000          2 623 154            

Utgifter inves terings del (kontoklas s e 0) -                       -                       -                    -                       

Utbetaling ved eks terne finans trans aks joner 1 594                   1 000                   1 000                 853                      

S um anvendels e av midler 3 105 179            3 302 000            2 973 000          2 624 007            

Ans kaffels e - anv endels e av  midler -60 990                -329 000              -130 225           267 477               

E ndring i ubrukte lånemidler -                       -                       -                    -                       

E ndring i regns kaps prins ipp s om påvirker AK  D rift -                       -                       -                    -                       

E ndring i regns kaps prins ipp s om påvirker AK  Inves t -                       -                       -                    -                       

E ndring i arbeids kapital -60 990                -329 000              -130 225           267 477               

Av s etning er og  bruk av  av s etning er

Avs etninger 268 589               -                       -                    328 985               

B ruk av avs etninger 328 985               329 000               130 225             61 508                 

T il avs etning s enere år 594                      -                       -                    -                       

Netto avs etninger -60 990                -329 000              -130 225           267 477               

Int. ov erføring er og  fordeling er

Interne inntekter mv 1 000                   1 000                   1 000                 853                      

Interne utgifter mv 1 000                   1 000                   1 000                 853                      

Netto interne overføringer -                       -                       -                    -                       

O v ers ikt endring  arbeids kapital R eg ns kap 2016 R eg ns kap 2015

O ML Ø P S MIDL E R

E ndring betalings midler 10 334                 -372 697              

E ndring ihendehaverobl og s ertifikater -                       -                       

E ndring korts iktige fordringer 661 042               8 577                   

E ndring premieavvik -4 098                  5 084                   

E ndring aks jer og andeler -                       -                       

E ND R ING O MLØ P S MID LE R  (A) 667 277               -359 037              

K O R T S IK T IG  G J E L D

E ndring korts iktig gjeld (B ) -728 268              626 513               

E NDR ING  AR B E IDS K AP IT AL  (A-B ) -60 990                267 477               
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Note  10  —  Aksjer  og andeler
Selskapets kjøp av aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd  i  KLP (Kommunal
Landspensjonskasse).

År Belø
2013 181

2014 505

2015 853

2016 1 594

5 um 3 133

Lørenskog, 6.3.17

Styret

”,A/Torbjørn Øgle Rud
”" Styreleder

' C;  w
Vibeke Resch-Kn en B rn ArneTronier
Nestleder Styremedlem
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Årsrapport 2016 

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

2016 er det fjerde hele driftsåret for selskapet. Året har vært preget av at 
kontrollutvalgene er nyvalgte, og skal legge frem planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Til grunn for planene ligger overordnet analyse. Det er første gang 

disse analysene er utarbeidet i sekretariatets regi, og første gang de er utarbeidet for 
kommunens selskaper. Sekretariatet valgte å legge opp arbeidet prosessorientert, med 

stor involvering fra utvalgene i motsetning til tidligere hvor distriktsrevisjonene ofte 
presenterte ferdige analyser og planer. Bakgrunnen for at vi valgte et slikt opplegg var 
at evaluering fra de forrige kontrollutvalgene viste at flere opplevde at premissene for 

overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon langt på vei var lagt av revisjonen.  
 

Arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
har gitt både kontrollutvalget og sekretariatet god kunnskap om kommunen og ikke 
minst hvilke utfordringer den enkelte kommune har. Dette gir utvalget og sekretariatet 

god bakgrunn for å bestille kontroll av forvaltningen og selskaper som er tilpasset 
kommunen. Evalueringen fra forrige periode viste nettopp at ikke alle var fornøyd med 

spissing av forvaltningsrevisjoner og undersøkelser, og det fremkom et ønske om mer 
tilpassing til kommunens utfordringer. 
 

Dette har vært arbeidskrevende og lærerikt arbeid. Vi har bedt kontrollutvalgene 
evaluere arbeidet, og har fått positive tilbakemeldinger. Vi har også bedt om og fått 

verdifulle innspill på hvilke endringer som kan gi bedre prosesser ved neste korsvei. 
Dette tar sekretariatet med seg videre til rullering av planene midtveis i perioden, og til 
arbeidet i neste periode. 

  

Møter og saker  

I løpet av 2016 har Rokus bidratt til å avvikle 89 kontrollutvalgsmøter og forberedt 649 
saker. Dette er en økning både i antall saker og møter fra 2015. Tabellen nedenfor gir 

en oversikt over antall saker og møter samt timeforbruk pr kommune.  
 

Tabell eierandeler, tidsforbruk og saker 2016 tall 

  Eierandel Timeforbruk 
Saker 

Antall 

møter 

Skedsmo 19,4 292 76 9 

Lørenskog 13,1 251 45 7 

Ullensaker 12,3 248 43 6 

Eidsvoll 8,5 251,5 57 7 

Nittedal 8,5 266,5 52 7 

Nes 7,6 324 54 8 

Sørum 6,4 224,5 52 7 

Rælingen 6,3 251 44 7 

Aurskog-Høland 5,9 242 46 6 

Nannestad 4,4 263 49 7 

Fet 4,2 236 39 5 

Gjerdrum 2,4 237 43 7 

Hurdal 1 223 49 6 
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Kontrollutvalgene på Romerike behandlet i snitt 50 saker i 2016, og gjennomførte i 
snitt 7 møter. Landsgjennomsnittet lå på 33,2 saker og 5,3 møter i 2015.1 Ergo er 

aktivitetsnivået på Romerike en del høyere. 
 
Det er ikke er noen entydig sammenheng mellom kommunens størrelse og tid brukt på 

kontrollutvalgets arbeid, noe vi ser av tabellen over. Heller ikke antall saker som er 
behandlet kan entydig forklare forskjeller i tidsbruken. Nes og Skedsmo brukte flest 

timer i 2016, mens Sørum og Hurdal brukte færrest timer. I figur 1 nedenfor er 
kommunene rangert etter tidsforbruk (rød søyle). Det er også lagt inn antall saker (blå 
søyle). 

 
Figur 1 

 
 

Deloitte har undersøkt hva som påvirker tidsbruken i sekretariatene2, og fant at det er 
kontrollutvalgets engasjement som i størst grad påvirker sekretariatenes tidsbruk. 
Dernest viser undersøkelsen at forhold ved kommunens administrasjon/forvaltning og 

kontrollutvalgets kompetanse har betydning for tidsbruken. Kommunestørrelse og 
kontrollutvalgets budsjett hadde mindre betydning for sekretariatets tidsbruk, noe som 

er i overensstemmelse med tidsbruken hos våre eierkommuner. Hvilke elementer som 
påvirker tidsbruken er vist i figur 2. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1 NIBR rapport 2016:20 
2 Evaluering av kontrollutvalg. Deloitte 2014 
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Figur 2. Hva påvirker tidsbruken? Sekretariater som har sva rt i svært stor/stor grad.
Prosent .

Kontrollformer
Kontrollutvalgene har en rekke virkemidler eller kontrollformer til disposisjon. Valg av
metode avhenger av s akens natur , hvilket b udsjett som står til disposisjon, h vor
tilgjengelig informasjonen er og k rav til sikkerhet . Vi har illustrert dette i en trapp hvor
kostnadene er økende oppover i trappen.

Figur 3 Virkemiddeltrapp

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er lovpålagt e
kontrollformer , og kontrollutvalget innstiller hv ert år på kommunens budsjett for
kontroll og tilsyn, som skal ivareta dette. De store kommunene (Skedsmo, Ullensaker
og Lørenskog ) har budsjett til å bestille 2 forvaltningsrevisjoner i året, mens de andre
kan bestille en. I tillegg kommer eierskapskontrol ler som gjennomføres i henhold til
vedtatt plan. For at utvalgene skal kunne ivareta kontrollfunksjonen sin, er det derfor

Lovp å lagt
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
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viktig å aktivt benytte de andre kontrollformene som orienteringer fra rådmannen 
besøke virksomheter etc. 

 
Vi har kartlagt hvilke kontrollformer som har vært benyttet i 2016, og fremstilt dette i 

figur 4. For 2016 har vi også tatt med arbeidet med overordnet analyse og plan, som 
er et viktig grunnlag for å bestille kontroll av forvaltningen og kommunens selskaper. 
Ikke overraskende er Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon den 

sakstypen som er hyppigst i bruk, deretter kommer forvaltningsrevisjon og 
regnskapssaker. Virksomhetsbesøk og utredninger har vært gjennomført i svært liten 

grad i 2016.  
 
Figur 4 

 
 

 

Andre forhold 

Pressens dekning av kontrollutvalgenes saker er varierende, enkelte utvalg og saker 
opplever mye mediedekning.  

 
Alle kontrollutvalg bortsett fra ett, har gått over til elektroniske møtepapirer etter 

valget. På hjemmesiden vår www.rokus.no legges innkallinger med saker og 
protokoller fra hvert møte ut. Siden har for øvrig mange brukere.  
 

Tidsforbruk i sekretariatet 
Sekretariatet har brukt 90 % av tiden på å forberede og følge opp saker samt møter i 

kontrollutvalgene i 2016. Dette er en økning på 11 % fra 2015 og skyldes arbeidet 
med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll samt planer for 

disse.  
 

Rokus er en kompetansevirksomhet. I tråd med eiernes intensjon legger selskapet vekt 
på å utvikle et sterkt fagmiljø for å kunne bistå kontrollutvalgene. 5 % av 
sekretariatets tid går til kurs og kompetansebygging, en nedgang på 2% fra 2016. At 

vi har brukt mindre tid på kurs skyldes sekretariatets behov for å prioritere arbeidet 
med overordnet analyse. Dette arbeidet har imidlertid også bygget kompetanse i 

selskapet. 
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De resterende 5 % har gått til reising til og fra møtene, forberede saker for styret og 
representantskapet, diverse møter og administrasjon av selskapet. 

Opplæring og felles møteplass 

Sekretariatet har stått for opplæring av nye kontrollutvalg. Kontrollutvalgets rolle og 
arbeidsoppgaver er presentert i alle utvalg. I januar 2016 arrangerte vi en felles 
opplæringsdag, hvor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll sto i 

fokus. I tillegg har alle utvalgene hatt habilitet på agendaen. 
 

Rokus inviterte til felles møte for kontrollutvalgsledere 10 oktober hvor plan for 
selskapskontroll 2017-2020 ble drøftet. Det er et ønske fra lederne å ha flere slike 
samlinger, noe sekretariatet har fulgt opp i 2017. 

 
Kontrollutvalgene har tidligere bedt Rokus legge til rette for en felles møteplass for 

kontrollutvalgene: Forum for kontrollutvalg. Her vil faglige temaer med relevans for 
kontrollutvalgenes arbeid, erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet 
til kontrollutvalgsarbeid bli tatt opp. I august arrangerte vi Forum for kontrollutvalg 

hvor forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4), ble presentert. Nina Neset, Romerike 
revisjon og medlem av lovutvalget, presenterte forslagene til endring innen kontroll og 

tilsyn. De fleste utvalgene var representert. Dette dannet bakgrunn for 
kontrollutvalgenes høringsinnspill til lovforslaget. 
 

Faglige nettverk og medlemskap 
Sekretariatet deltar i et faglig nettverk med ni andre sekretariater på Østlandsområdet. 

I fellesskap utarbeidet vi et høringsinnspill på forslaget til ny kommunelov til 
Kommunal og moderniseringsdepartementet. Nettverket representerer ca 100 
kommuner.  

 
Rokus er medlem i Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og KS-bedrift. Daglig leder 

er valgt til leder av NKRFs Kontrollutvalgskomite for en periode på to år (2016 – 2018). 

Avslutning 

Rokus legger vekt på å ha et godt samarbeid med administrasjonen i kommunene og 
med revisjonen.  

 
Rokus er en interkommunal kompetansevirksomhet som jobber med viktige og 
utfordrende spørsmål for eierkommunene. Det er stort engasjement og entusiasme i 

sekretariatet, og kontrollutvalgene har gitt uttrykk for at de er fornøyd med 
sekretariatsordningen. 
 
Lørenskog 6.3.2017 
 
Mona Moengen 

sekretariatsleder 
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Årsberetning for Romerike revisjon IKS

IKS loven hjemler interkommunale selskaper å utarbeide årsberetning for selskapets drift. Denne

årsberetningen er satt opp i samsvar med lov om IKS, og forskrift til IKS loven om årsbudsjett,

årsregnskap og årsberetning.

Om Romerike revisjon IKS

Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2013. Selskapet utfører kommunal revisjon, både

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 13 eierkommuner på Romerike.

Selskapet er lokalisert på Jessheim, i Ullensaker kommune.

Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen,

Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier— og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i

kommunene per 01.01.2014.

Organisasjonskart for RRI:

Representantska pet

Styret

Daglig leder ; Adv/adv.fullm.

Sta b/støtte

Avdeling for regnskapsrevisjon (RR) '  Avdel[nåeflzliafglzlånrlgäirsäqon og

RRI har egen hjemmeside, www.romerikerevisjon.no, der det fortløpende legges ut nyheter fra

revisjonen. Det sendes i tillegg ut fire nyhetsbrev per år. Selskapet utarbeider kvartalsrapporter

gjennom året til styret og eierne.

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 Side 1
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RRI's oppdrag er å føre kontroll med at fellesskapets verdier blir godt forvaltet av kommunene på

Romerike. Revisjonen utgjør en viktig del av den egenkontrollen som kommunene gjennomfører i

egen virksomhet, med utgangspunkt i bestemmelsene i kommuneloven om kontrollutvalg, revisjon

og administrasjonssjefens internkontroll. God egenkontroll i kommunene er en viktig forutsetning for

et velfungerende lokaldemokrati. Kommunene skal sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav

på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrenes forutsetninger.

Tillit er avgjørende for at kommunene skal kunne utføre sine oppgaver på tilfredsstillende vis. Blant

de viktigste forutsetningene for tillit er forhold som etikk, legalitet, bærekraft, effektivitet og åpenhet.

Kontrollutvalget og revisjonens oppgave er å bidra til tillit til kommunene gjennom sitt kontrollarbeid.

RRI utfører uavhengig revisjon for kommunene på Romerike. Leveransene våre skal ha høy

kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal være preget av god service og

høy effektivitet.

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig

vararepresentant, fra hver eierkommune.

Leder av representantskapet har for 2016 vært Boye Bjerkholt, varaordfører i Skedsmo kommune.

Representantskapet har hatt to møter i 2016.

Styret

Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer i 2016:

-4
Frem til 01.08.2016: ll '  "I
Odd Magne Gjerde Leder —, -

Erik Myhrer Nestleder ;. *  ,
Sonja Irene Sjøli Styremedlem I :” n. ' I ,
Ingun Sletnes Styremedlem [* '  x  ‘  j i
Arne Bruknapp Styremedlem l .  ”  ;

Øyvind S. Førde Styremedlem (ansattes ” '  '

representant)

Etter 01 .08.2016*

Erik Myhrer Leder

Sonja Irene Sjøli Nestleder

Sevat Thon Styremedlem

Ingun Sletnes Styremedlem

Arne Bruknapp Styremedlem

Øyvind S. Førde Styremedlem (ansattes representant)
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*Representantskapet vedtok i sak 14/2016 endring i  styret da tidligere leder Odd Magne Gjerde

søkte om fritak fra vervet som styreleder fra 1.08.2016.

For de eiervalgte medlemmene er det valgt en prioritert varamedlemsliste i rekke. For 2016 har

varamedlemmene til styret vært:

SNP-90539

André Kvakkestad

Ellen Margrethe Brataas

Jonny Gunnar Granås

Rina Holiløkk Lillevik Moen

Ingebjørg Lajord

Jan Arne Rasmussen (vara for ansattes representant)

Ansatte

RRI hadde per 31.12.16  26,4  årsverk fordelt på 28 ansatte, herav en ansatt i vikariat. Selskapet er

sammensatt av samfunnsvitere, revisorer, økonomer, jurister og en advokat i halv stilling. De

ansatte har bred erfaring fra offentlig sektor, og god kunnskap om kommunene på Romerike.

Oppgaver

De viktigste tjenestene som RRI leverer til kommunene er:

Revisjon av kommunenes regnskap, herunder vurdering av kommunenes økonomiske

interne kontroll. l tillegg:

o attestasjon av6terminer for kompensasjon merverdiavgift

o attestasjon for tilskudd til ressurskrevende brukere og antall psykisk

utviklingshemmede

0 andre attestasjoner

o revisjon av spillemiddelregnskaper

o revisjon av beboerregnskaper

Forvaltningsrevisjon etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kontrollutvalget og

kommunestyret.

Selskapskontroll i henhold til plan for eierskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget og

kommunestyret. Planen legger opp til kontroll med alle selskaper som kommunene på

Romerike har eierinteresser i (over en 4-års periode).

Ekstern varslingstjeneste, herunder innledende undersøkelser av varslingssaker.

Tilbud om å delta på erfaringsseminar og kurs innen sentrale tema for kommunene på

Romerike der RRI er arrangør.

Tilgang til kompetanse for veiledning innen økonomi, regnskap, kommunal forvaltning og

selskapsforvaltning m.m.
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- Deltagelse på alle kontrollutvalgsmøter og i kommunestyremøter der saker fra revisjonen er

til behandling.

o Vurdering av spørsmål som kontrollutvalget ber om når de oppstår.

Utvikling i resultat og stilling

Årsregnskap og årsberetning for 2016 i RR] avlegges  i  henhold til lov om interkommunale selskaper

og i henhold til forskrift om årsberetning og årsregnskap for interkommunale selskaper.

Regnskapet avlegges etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalens § 14.

Driftsre nska et—avvik mellom re nska o buds'ett
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Budsjett Justert Regnskap

2016 budsjett  2016 2016 Avvik

filskudd til kommuneoppdragene -22 782 247 -22 782 247 -22 782 256 9

Refusjon sykepenger —915 183 915 183

Sum andre inntekter -1 931 000 -1 931 000 -2 121 903 190 903

Mva-komp - - —1 035 505 1 035 505

Sum driftsinntekter -24 713 247 -24 713 247 —26 854 847  2  141 600

Sum lønnskostnader 14 892 000 14 892 000 15 707 851 —815 851

Overtid/vikarer 330 000 330 000 471 118 —141 118

Fast styregodtgjørelse 350 000 350 000 317 000 33 000

Sum sosial utgifter 5 500 000 5 500 000 4 167 836 1 332 164

Sum lønnskostnader og sosiale utg. 21 072 000 21 072 000 20 663 805 408 195

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 3 779 000 3 779 000 4 825 438 —1 046 438

Kjøp av tjenester som erstatter 235 000 235 000 604 706 -369 706

Overføringer 1 000 000 2 039 405 —1 039 405

Avskrivninger 80 802 —80 802

Sum driftsutgifter 4 014 000 5 014 000 7 550 351 —2 536 351

Brutto driftsresultat 372 753 1 372 753 1 359 309 13 444

Renteinntekter -183 753 —183 753 —234 330 50 577

Renteutgitter 111 000 111 000 116 708 —5 708

Sum nnanstransaksjoner -72 753 -72 753 —1 17 622 44 869

Motpost avskn'vninger -80 802 80 802

Netto driftsresultat 300 000 1 300 000 1 160 884 139 116

Disponering ev tjorårets resultat - -1 798 361 —1 798 361 —

Overføring til investeringsregnskapet 50 000 50 000 14 700 -35 300

Bruk av disposisjonsfond -350 000 —350 000 —350 000

Avsatt til disposisjonsfond 798 361 798 361 O

- _ -174 416 174416Regnskapsmessig mindreforbruk

Inntekter

Inntektene består i hovedsak av tilskudd fra eierkommunene, disse er i tråd med budsjettet. Andre

inntekter gjelder hovedsakelig revisjonstjenester til selskaper som kommunene på Romerike eier,

samt noe salg til andre. Denne type inntekt kan variere fra år til år. For 2016 ligger disse inntektene

noe over budsjett og er i samsvar med selskapets mål å tilby kommunene på Romerike

tilleggstjenester ved behov.

Avvik på merverdiavgiftskompensasjon, skyldes at det ikke var budsjettert for dette i 2016.

Tilsvarende gjelder for utgiftssiden. Det var heller ikke budsjettert med refusjon sykepenger i 2016.
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RRI har tre medarbeidere som har vært  i  svangerskapspermisjon  i  deler av 2016, i  tillegg har en

medarbeider vært sykemeldt i deler av året. Dette var ikke kjent da budsjettet ble vedtatt  i  juni 2015.

Lønn og sosiale kostnader -mindreforbruk

Regnskapet viser et mindreforbruk på lønnspostene med kr 0,4 mill. Økningen knytter seg

hovedsakelig til fast lønn. Pensjonskostnadene ble lavere enn antatt. Det har vært et merforbruk på

postene for overtid og vikarer, dette skyldes svangerskapspermisjoner og må ses i sammenheng

med merinntekter refusjon sykepenger.

Driftskostnader

Driftskostnader er knyttet til kjøp fra private, kjøp fra kommuner eller IKS, overføringsutgifter og

avskrivninger.

Kjøp fra leverdører er den største posten og utgjør kr 4,8 mill. i 2016. Dette er en økning på omlag

en mill. i forhold til budsjett. Økningen er hovedsakelig knyttet til kjøp av konsulenttjenester i form av

innleid bistand for å erstatte arbeidskraft, svangerskapspermisjoner, utviklingsarbeid og for å kunne

levere tilleggsleveranser til kommunene. Abonnementskostnader til ulike verktøy og oppslagsverk er

også en utgift som øker.

Kjøp fra kommuner og [KS gjelder regnskapstjenester fra Ullensaker kommune og IKT tjenester fra

DGI.

Overføringsutgifter består av tilbakebetaling til eierkommunene med kr. 1 mill. av overskuddet fra

2015. Tilbakebetalingen er  i  tråd med representantskapets vedtak om disponering av overskuddet.

Som nevnt over er det ikke budsjettert med merverdiavgiftskompensasjon i 2016, denne kostnaden

utgjør i overkant av 1 mill. Denne utgiften samsvarer med tilsvarende inntekt, jf. bekrivelse over.

Finanstransaksjoner

Kun et mindre avvik i forhold til budsjett

lnterne transaksjoner og resultat

Interne transaksjoner er i tråd med budsjett. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr

174 416,-.

lnvesteringsregnskapet

Det er ikke foretatt noen investeringer i 2016.
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Nøkkeltall , Nøkkeltallene viser at RRI har

tilfredsstillende likviditet.

Likviditetskrav 1 og 2 ligger noe

2014 over anbefalt minstegrense.2016 2015
, , Arbeidskapitalen i selskapet er

Arbeldskapltal 4  258 777  5  434 361  3  205 415  , . . . .
posmv. Egenkapitalprosenten Viser

Egenkapitalprosent 16.70 27,48 2454 hvor stor andel av eiendelene i

Likviditetsgrad 1 0,61 0,48 0'53 selskapet som er finansiert med

egenkapital. RRl ligger på anbefalt
Likviditetsgrad 2 1,76 2,41 1,96 nivå

Selskapets fond økte med kr. 0,4 mill. i 2016. Det er foresatt viktig å styrke seksapets frie

fondsmidler for å kunne møte fremtidige pensjonsforpliktelser.

utviklingstiltak i 2016

l 2016 har selskapet særskilt jobbet med omstilling innen avdeling for regnskapsrevisjon. Dette

arbeidet videreføres i 2017. Målet med arbeidet er å videreutvikle kompetansen i avdelingen slik at

revisjonsarbeidet kan effektiviseres bla. ved å ta i bruk ny teknologi i revisjonsarbeidet. Videre må

avdelingen tilpasse seg utviklingen knyttet digitalisering i kommunesektoren.

Forutsetning om fortsatt drift

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og at styret bekrefter at forutsetningen

om fortsatt drift er til stede i selskapet.

Disponering av årsresultatet

Selskapets mindreforbruk på kr 174 416,- foreslås disponert i 2017.

Tilskuddene fra kommunene for 2017 er redusert med ca 1,1 mill. i forhold til 2016 budsjettet. Dette

er en større innsparing enn det som var forventet at selskapet skulle ha. RRI vil jobbe videre med å

effektivisere selskapet ytterligere med det formål at tilskuddene som kommunene betaler på sikt kan

reduseres, eller holdes på samme nivå som i dag selv om kommunene vokser. Tiltak som er satt i

verk ved avdeling for regnskapsrevisjon krever imidlertid noe mer innsats enn det budsjettet for

2017 har rom for. Mindre forbruket i 2016 forslås derfor disponert i 2017
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Arbeidsmiljø

RRI har inngått avtale med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-virksomhet). Avtalens overordnede

mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre

utstøting og frafall i arbeidslivet.

Arbeidsmiljøet vurderes som godt i selskapet. Både det psykiske og fysiske arbeidsmiljø følges opp

regelmessig. Sykefraværet var 3,6 %  i  2016. Vi har hatt en langtidssykemeldt 2. halvår. Vi ser en

liten tendens til økning i sykefravær ] 2016, økningen gjelderi hovedsak langtidsfravær. l tillegg har

tre ansatte vært i svangerskapspermisjon deler av året.

t, ...:,

2016 2015 2014

Totalt sykefravær 3,6  % 2,1 % 2,6 %

Herav egenmeldinger 1,2 % 1,1  % 0,5 %

Det har ikke forekommet personskader eller materielle skader i 2016. Det er heller ikke forekommet

ulykker.

Likestilling

Styret til RRI har i 2016 bestått av to kvinner og tre menn, i tillegg til ansattes representant.

Per 31.12.16 har RRI  totalt  28  ansatte, herav 11 menn og 17 kvinner. Styret har ikke sett behov for

å sette inn tiltak når det gjelder likestillingsforhold.

Ytre miljø

RRI er en ren tjenesteytende virksomhet. Selskapet anses ikke å ha en virksomhet som vesentlig

forurenser det ytre miljøet og styret ser ikke behov for å iverksette tiltak.
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Note 1—  Regnskapsprinsipper m/ styrets signatur

Regnskapet avlegges etter lov om interkommunale selskaper med forskrifter. I henhold til selskapsavtalen legges

kommunale regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og

årsberetning for interkommunale selskaper (F OR—1999-12-17-1568) til grunn for selskapets regnskap.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Alle kjente utgifter, utbetalinger,

inntekter og innbetalinger er ført i årsregnskapet, uavhengig av inn- og utbetalingstidspunkt.

I de tilfeller enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet

for regnskapsavleggelsen, avsettes et anslått beløp i årsregnskapet.

Eiendeler til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som

omløpsmidler.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med

like store beløp over levetiden. Avskrivningene starter året etter anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk i

virksomheten. Anleggsmiddel som har hatt verdifall, nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet forventes å

være varig.

Fordringer som forfaller innen et år, er klassifiselt som omløpsmiddel.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre

fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekk/lån. All annen

gjeld er klassifisert som kortsiktig.

Gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

."' .a .. J, \J J,».

Daglig leder
Nina Neset

Regnskapet avlegges av selskapets styre innen 15. februar påfølgende år

Jessheim  02.03  .2017

/St3're  2  j  //

.? Styreleder /
1 & Erik Myhr/er $a . ”Å

, l 9% (
/D%7.UW/V”%GLA «<=/" / (A,
Nesteledjær L Styremedlem
Sonja Irene Sjøli Sevat T'hon

jf

4. ' ' ? -.; fr Maw/3 A“ VXL ““3"“
Stye edlem Styremedlem

Ingu 1n Slet2es < Arne Bruknapp

//  h/ *»
j/Athsattes repr.
C Øyvind Schage Førde
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Økonomisk oversikt  —  drift

Regnskap Justert  budsj Oppr budsj Regnskap

Note 2016 2016 2016 2015
i1kr.

 

   
Brukerbetalinger [» ' ' »  0 0 O 0
Andre salgs— og leieinntekter —1 947 037 -1 931 000 -1 931 000 -1 648 618
Overføringer med krav til motytelser -24 907 811 0 O  -24 225 265
Rammetilskudd fra staten 0 O 0 0
Andre statlige overføringer 0 O 0 0

Andre overføringer 0 —22 782 247 —22 782 247 0
lnntekts— og formuesskatt 0 0 0 O

Eiendomsskatt O 0 0 0
Andre direkte  o  indirekte skatter O 0 O 0

Sum driftsinntekter 3  ~26 854 848 -24 713 247 -24 713 247 -25 873 884

 

  
  

   
    PRI IGI , _ -  ,  _ V

Lønnsu gr er 9,10 1 498 564

 

15 572 000 1 572 000 '14788 723"
Sosiale utgifier 4  167  836 5 500 000 5 500 000 3  755 358

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 4 822 844 3  779 000  3  779 000 4  107  162
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 11 604 706 235 000 235 000 532 194

Overføringer 2 039 405 1 000 000 0 963 929
Avskrivninger 7 80 802 O O 64 178
Fordelte ut ifter O 0 O 0

Sum driftsutgifter 3  28  214157  26 086 000 25 086 000 24 211 544

Brutto driftsresultat 1 359 309  1  372 753 372 753 -1 662 340

     
Finansinntekter

 

Renteinntekter og utbytte 3 -234 330 —183 753 —183 753 -212  017
Gevinst tinansielle instrumenter O 0 0 O
Mottatte avdra å utlån 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter -234 330 -183  753  -183  753  -212  017

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 21 600 15 000 15 000 21 002
Tap tinansielle instrumenter 0 O 0 0
Avdragsutgitter 95 108 96 000 96 000 69 172

Utlån O 0 0 0

Sum eksterne tinansutgifter 116 708 111 000 111 000 90174

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -117  623 -72  753 -72  753  -121  843

Motpost avskriminger 7 -80 802 0 0 —64 178

Netto driftsresultat 1 160 884 1 300 000 300 000 -1 848 361

AvsrsTN GER
Bruk av avsetninger

Bruk avtidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 798 361 -1 798 361 0 -1  805  005

Bruk av disposisjonsfond 4 -350  000 -350  000 —350 000 O
Bruk av bundne fond 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger 3 -2 148 361 -2 148 361  -350  000 -1 805 005

Avsetninger

Overført til investeringsregnskapet 14 700 50 000 50 000 50 000

Avsatt til dekning avtidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 O
Avsatt til disposisjonsfond 4 798 361 798 361 0 1 805 005

Avsatt til bundne fond 0 O 0 0

Sum  avsetninger 813 061 848 361 50 000  1  855 005

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -174  416 0 O  -1 798 361
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Økonomisk oversikt  — investering

Regnskap Justert budsj Oppr budsj  Regnskap

Note 2016 2016 2016 2015

i1kr.

 

:vESTERiNGfeiNTTEkTE'R* *  i:

 

Salg av driftsmidler og fast  eiendom 0 0 0 0

Andre salgsinntekter 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse O O O 0

Kompensasjon for merverdiavgitt O 0 O  »27 683

Statlige overføringer 0 0 O 0

Andre overføringer 0 0 0 0

Renteinntekterog utbytte 0 0 0 0

Sum inntekter 0 0 0  -27 683

             

       

           

;lNVEST . _  ,  __
Lønnsutgifter »  0 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 110 731

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0 0

Overføringer O 0 0 27 683

Renleutgifter og omkostninger O 0 0 0

Fordelte ut ifter 0 0 0 0

Sum ut  ifter 0 0 0 138 414

%FINANSUTGIFTER  ._ : ,  ,, -  _ ,, , , , ,. ,  :  ,, : :  , _
Avdrag på lån 0 0 0 0

Utlån 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 14 700 50 000 50  000 8 685

Dekning av tidligere års udekket 0 0 O  290 990

Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0

Avsetnin er til bundne fond 0 0 O 0

Sum  finansieringstransaksjoner 14 700 50 000 50 000 299 675

Finansierin sbehov 14 700 50 000 50 000 410 406

EF NANSUTGIETER" '  ' . ,  _  :
Bruk avlån 0 o  4360 406
Mottatte avdrag på utlån 0 o 0

Salg av aksjer og andeler 0 O 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Overføringer fra drittsregnskapet -14  700 -50 000 -50 000 -50 000

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0

Bruk avubundne investeringsfond O 0 0 0

Bruk avbundne fond O 0 0 0

Sum finansierin —14 700 -50 000 -50 000  -410  406

Udekket  I  udisponert 0 0 0 0
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Økonomisk oversikt  —  balanse
Note

i  1 kr.

Re  nska 2016

rsregns  ap 2016

Re  nska 2015

 

i: )"Afiiégyéifiidlérj‘

Immaterielle eiendeler

Faste eiendommer og anlegg

Utstyr, maskiner og transportmidler 7

Utlån

Aksjer og andeler

Pensjonsmidler 5

Sum anleggsmidler

   

 

Varer

Kortsiktige fordringer 6, 15

Premieavvik

Aksjer og andeler

Serlilikater

Obligasjoner

Kasse, postgiro, bankinnskudd

Demeter

Sum omløpsmidler 2

SUM EIENDELER (A  +  B

 

   ?(Cf') EGEN PlTAil—j
Disposisjonsfond 4

Bundne driftsfond

Ubundne imesteringsfond

Bundne investeringsfond

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drill)

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (imestering)

Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig merforbruk

Udisponert i investeringsregnskapet

Udekket i imesteringsregnskapet

Ka italkonto 13

Sum egenkapital

 

%(blÅÅGYJEL)
Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 5

lhendehaverobligasjonslån

Sertifikallån

Andre lån 8

Avsetning for fo liktelser

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån

Annen kortsiktig gjeld 6. 16

Premieawik

Sum kortsiktig gjeld 2

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)

5

O

O

419 671

O

23 385

6 287 465

6 730 521

0

2  589 153

O

O

0

0

7 273 054

O

9  862 208

16  592 729

O

0

500 473

0

8 685

4 575 306

5  084 464

 

0

1  780 976

O

0

0

O

7 504 173

O

9  285 149

14 369 613

 

-3 944 767

OOOOO

—174 416

0

O

0

1  348 477

-2 770 706

—7 882 872

0

0

-335 720

0

-8 218 592

0

—5 314 397

—289 035

-5 603  431

-13 822 023

-16 592 729

—3 496 405

00000

—1 798 361

0

0

O

1  346 572

-3 948 195

 

—6 139 802

O

0

-430 828

0

-6 570 630

0

-3 525 204

-325 584

-3 850 788

—10 421 418

-14 369 613
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Note  2  — Endring i  arbeidskapital

Re  nska 2016

   

Endring kortsiktige fordringer 808 177

Endring premieavv'k , 0

Endring aksjer og andeler O

Endring ihendehaverobl og sertifikater 0

Endring betalingsmidler -231  118

Derivater 0

Sum  endring omløpsmidler (A) 577 059

           
Endring kortsiktig gjeld (B) -1 789 193

Endring premleawik (C) 36 550

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B+C) -1 175 584

Note  3  — Anskaffelse  og anvendelse av midler

Re nska  2016

 

-26 854 848inntekter driftsdel (kontoklasse 1)

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)

Innbetalin er ved eksterne finanstransaks'oner -234  330

Sum anskaffelse av midler -27  089 178

 

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 28 133 354

Utgifter investeringsdel (kontoklasse O)

Utbetalin er ved eksterne linanstransaks'oner 131 408

Sum anvendelse av midler 28 264 762

Anskaffelse - anvendelse av midler 1 175 584

Endrin i ubrukte lånemidler

Endring i arbeidskapital 1 175 584

Avsetmngerogb ukavavsetmnger
Avsetninger 972  777

Bruk av avsetninger -2  148 361

Til avsetnin senere år

Netto avsetninger -1 175 584

6

 

rsregns  ap 2016

Re  nska 2015

-351 404
0

o
o

3  106 328

0
2  754  924

  

470 7520
-55 458

2  228 945

Re nska 2015

 

-25 873 884

—27 683

~572  423

~26 473 989

 

24 147 366

138414

98 859

24 384 638

-2 089 352

139 594

-2 228 945

3  894 357

—1 805 005

2  089 352
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Note  4  —  Fond

 

Disposisjonsfond pr. 1.1

Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet

Bruk av disp.fond i driftsregnskapet

Bruk av dis .fond iinvesteringsregnskapet

Disposisjonsfond pr.  31.12

 

rsregns ap 2016

Re  nska 2016 Re nska  2015

   

3  496 405 1 691 400

798 361 1  805 005

—350 000 0

0 0

3  944 767 3 496 405

 

Ubundne investeringsfond pr.’ 1.1

Avsatt til ubundne investeringsfond

Bruk av ubundne investeringsfond

Ubundne inves teringsfond pr.  31.12

 

Bundne investeringsfond pr. 1.1

Avsatt til bundne investeringsfond

Bruk av bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond pr.  31.12

0

0

0

0

COCO

   

@000

@000

 

Bundet driftsfond pr. 1.1

Avsatt til bundne driftsfond

Bruk av bundne driftsfond idriftsregnskap

Bundet driftsfond pr.  31.12

7

@000

@000
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Note 5  — Pensjon

Romerike Revisjon IKS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og pensjonsforpliktelsene er sikret

i KLP.

Årets netto pensjonskostnad (F  §  13-1 bokstav  C)

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 2  146 940

Rentekostnad av  påløpt  pensjonsforpliktelse 298 810

Forventet  avkastning på pensjonsmidlene —237 176

Administrasjonskostnader 99 734

Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 2  308 308

Årets pensjonspremie til betaling 2  054 991

Årets premieavvik 253 317

Pensjons- Arbeids-

Balanse  31.12.  (F  §  13-1 bokstav  E) poster giveravgift

Brutto  påløpt  forpliktelse 7  685 718

Pensjonsmidler 6  287 465

Netto pensjonsforpliktelse 1  398 253 197 154

Årets premieawik 253 317 35 718

Premieawik tidligere  år 0 0

Akkumulert premieavvik 253 317 35 718

Beregningsforutsetninger 31.12.

Forventet avskastning på pensjonsmidler (F §  13-5 bokstav  F) 4,60 %

Dlskonteringsrente (F  § 13-5  bokstav E) 4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst (F  § 13—5 bokstav B) 2,97 %

Forventet årlig G-regulering (F  §  13-5  bokstavC og D) 2,97  %

Forventet årlig pensjonsregulering (F §  13—5 bokstavC  og D) 2,97 %

Forutsetninger for turn—over (F  § 13-5  bokstav G) : Uttaksandel  pr  aldersgruppe

under  20 år —> 20% iAFP—felles Kompensjonsordn;

20—23  år  —' 15% 62 år 20,00 %

24-29  år —' 10% 63 år 30,00 %

30-39 år —> 7,5% 64  år 40,00 %

40-50 år —> 5% 65 år 50,00 %

51—55  år -—" 2% 66 år 60,00 %

over55 år —> 0%

Pensjons— Pensjons-

Estimatavvik * midler forpliktelser Netto

Estimert  31.12.15 4 575 306 5 946 468 1  371 162

Ny beregning 01.01.16 6  287 465 7  685  718 1  398 253

Årets estimatavvik  (01.01.) 1  712 159 1  739 250 27 091

Estimatavvik fra tidligere år 4  575 306 5 946  468 1 371 162

Korrigert

Akkumulert estimatavvik  31.12.16 6  287 465 7  685 718 1  398 253

8
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Note  6  —  Mellomværende med  deltakerkommuner

Viser ubetalte  poster pr. 31.12.2016

      ,,,_, ?öfiäiihééi
Aurskog-Høland

Eidsvoll

Fet

Gjerdrum

Hurdal

Lørenskog . 595 000

Nannestad

Nes

Nittedal

Rælingen

Skedsmo

Sørum

Ullensaker 50 000

Sum 645 000

       .  ,, ,. hdør'gield. Å,z31-121T2016— ;;
Aurs og—Høland

Eidsvoll -137 500

Fet

Gjerdrum

Hurdal

Lørenskog

Nannestad

Nes

Nittedal

Rælingen —2 055

Skedsmo -1 501

Sørum

Ullensaker -277 134

'Sum -418  190

9
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Note  7  — Anleggsmidler

Anleggsmiddel- Avskrivings-

gruvpe plan Eiendeler
Gruppe 1 5  år IKT, kontormaskiner og lignende

Maskiner, anleggsmaskiner, imenlar, utstyr, transportmidler

Gruppe 2 1o år og lignende
Gruppe 3 20 år Brannbiler

Ledningsnelt for tann og axAøp, veier, idrettshaller, boliger til

Gruppe 4 40 år utleie, lrygdeboliger, barnehager. Pu—bygg, skoler o.l..

Bygninger for vann og avløp, driltsbygninger, institusjoner,

Gruppe 5 50 år kommunelokale, kontorbygg, lager og lignende

Gruppe  1  5  Gruppe  2

Tekst år 10 år Sum

Anskaffelseskost 112016 243 372 321 279 564 651

Akk. av—lnedskrivninger 1.1.2016 43 109 21 069 64 178

Bokført verdi 1.1.2016 200 264 300 210 500 473

Årets tilgang O 0 0

Årets avgang 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2016 243 372 321 279 564 651

Årets avskrivninger 48 674 32 128 80 802

Akk. Avskrivninger 31.12.2016 91 783 53 197 144 981

Bokført verdi pr 31.12.16 151 539 268 082 419 671

Note 8  —— Gj eldsforpliktelser

Saldo

Lånenummer Låne/nstitusjon Opptatt år Løpet/d Låneopptak 31.12.2016

8601.52.23210 Danske Bank 2015 5 år 500 000 335 720

Sum låneopptak: 500 000 335 720

Note  9  — Ansatte
Pr. 31.12 hadde selskapet 28 ansatte. Av den totale bemanningen er 23 heltidsansatte og 5
deltidsansatte.

Note 10 — Ytelser til ledelse

Daglig leder:
Nina Neset: årslønn og godtgjørelser: kr 925 872,-

Styret:

Styrehonorarer til styremedlemmer: Totalt ble det utbetalt kr 317  000,- i  styrehonorarer i selskapet  i

2016.

Note  11  — Revisjonshonorar

Utgiftene til revisjon var i 2016 på netto kr 22 400,—

10
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Note 12 — Overføringer mellom selskap og deltakere
Viser transaksjoner fort på IKS-arter mellom selskapet og eierkommunene.

  

 

(dørmatter-stämmaasrrwmrläremm   
IKS—arter  375/775 RRI

Deltagerkommune Utgift 375 Inntekt 775

Ullensaker kommune 0 -2 621 464

Nannestad kommune O —1 229 364

Hurdal kommune 0 -467  980

Gjerdrum kommune 0 -747  564

Eidsvoll kommune O —1 951 636

Rælingen kommune O -1 466 712

Nittedal kommune 0 —1 952 176

Lørenskog kommune 0 -2 781 944

Skedsmo kommune 0 -3 661 912

Aurskog-Høland kommune 0 -1 402 828

Sørum kommune 0 —1 455 808

Fet kommune O -1 194 572

Nes  kommune 0 —1 848 296

Sum O  -22 782 256

Note 13 — Kapitalkonto

Kapltalkonto

259.90.000

Debetposter  i  året Kreditposter  i  året

Saldo pr.  01.01.16 1  346 572

Bruk avlån _  Aktivering av utstyr, maskiner, _

transportmidler

Salg av  utstyr,  maskiner,

transportmidler

Avskrivning utstyr, maskiner,

transportmidler

Endring pensjonsforpliktelser 2  219 524 Endring pensjonsmidler 2  192 433

Endring skyldig arb.giveravgilt av

80 802 Egenkapitalinnskudd KLP 14 700

3  820
netto pensjonsforpliktelse

Avdrag lån 95  108

Saldo  31.12.16 1  348 477

Sum  debet 3  650 718 Sum  kredit 3  650 718

ll
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Note 14  —  Skattepliktig andel  av inntektene

En del av  selskapets  inntekter er skattepliktige da dette er  salg til andre.

Totale Inntekter 24 904  156,00

Fakture rte inntekter -1 472  997,00

Skattepliktig andel avinntektene  i  % 5,90%

Adm kostnader 272  836,09

Lønnskostnader knyttet til fakturerbar inntekt 1  296  738,38

1  569  574,47

Kostnader knyttet til salg 1  569  574,47

Fakturerbar inntekt -1 472  997,00

Skattepliktig inntekt 96  577,47  Underskudd

  

Note 15  —  Spesifikasjon av kortsiktige fordringer

Oversikt over kortsiktige fordringer r  31.12.2016

Konto ' Konto tekst ' Beløp

21310016  Refusjon sykepenger Agresso 69 008

21310018  Feriepenger sykepenger Agresso 42 756

21310029  lnterimskonto sykelønnsrefusjon ,  -43 711

21310084  Mva kompensasjon 1 035  504

21350001  Kundefordringer, kommuneforvaltningen 1 083  421

21370001  Kundefordringer, private foretak 12 950

21399102  Div.utbet.som gjelder neste periodes regnskap 389  225

— '  , 2  589 153

12
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Note  16  — Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld

Oversikt over annen kortsiktig gjeld pr 31.12.2016

Konto Konto tekst = ' Beløp

23214000 Oppgj.kto mva —216 684

23214003  Skattetrekk ~776  800

23220000  Påløpte renter ord.!ån —706

23270020 Leve randørgjeld -1 422 149

23299003 Skyldig arbeidsgive ravgift -443 292

23299005 Utgifte r—betalt etter 31/12 -519 649

23299030 Påløpne feriepenger forrige år -1 695 983

23299031  Arb.g.avg.  feriepenger forrige år ~239  134

' -5 314 397

13
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BKReBuskerud Kommunerevision IKS

Referanse: 284/2017

Til  representantskapet  i  Romerike Revisjon  IKS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING  FOR  ROMERIKE REVISJON  IKS  2016

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Romerike Revisjon IKS som viser et netto driftsresultat på kr -1 160 884 og

et regnskapsmessig resultat på kr 174 416. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016,

driftsregnskap og kapitalregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,

herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av resultatet
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper,
forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk iNorge, herunder de

internasjonale revisj onsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er

beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det

kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter

vår oppfatning er innhentet revisj onsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets

årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige

informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med

det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder

vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig

feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for

at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett,

årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Hovedkontor  -  Drammen
Postadresse: Postboks 4197, N—3005  Drammen Telefon: 409 10 200 0rg.nr:  985 731 098 post@bkr.no
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, N—3048 Drammen www.bkr.no

Avdelingskontor  -  Hønefoss
Postadresse: Postboks 123, Sentrum,  N-3502  Hønefoss Telefon: 32 11 76 79
Besøksadresse: Osloveien 1, N—3511 Hønefoss Telefaks: 32 12 50 30
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Revisors oppgaver  og plikter ved  revisjonen  av  årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men

ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasj on kan oppstå som

følge  av  misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på

særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder  ISA-

ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. Itillegg:

' ldentifrserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

. Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisj onshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

. Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er rimelige.

. Evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til
grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente
med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering 0g dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig
i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (lSAE) 3000  «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt
sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Drammen, 16.03.2017

Buskerud Kommunerevisjon  IKS
. rd

JNC{8‘>4/7nc '
Inger Anne Fredriksen

daglig leder



28/17 Eventuelt - 15/00218-25 Eventuelt : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00218-25 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Skedsmo kontrollutvalg 03.04.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 
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