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Til 

       Kontrollutvalget i Skedsmo  
Kopi til 

        Romerike revisjon 
  
  

Vurdering av habilitet 

Kontrollutvalget i Skedsmo kommune skal i møtet den 24. oktober 2016 behandle prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt. I referatet fra møtet den 20. juni 2016 da utvalget bestilte 
prosjektplanen fremgår følgende: 
 
Kontrollutvalget vil i denne forvaltningsrevisjonen se på etterlevelse av kommunens regelverk for 
retakseringen og klagebehandlingen. I tillegg vil utvalget se på hvorfor sjablongene i ett geografisk 
område er forskjellig. Likebehandlingsperspektivet legges til grunn. 
 
I prosjektplanen har revisjonen formulert formålet og hovedproblemstillingene slik: 
 
Formålet med revisjonen er å undersøke om forvaltningspraksis ved taksering av eiendom og 
behandling av klage på eiendomsskatt, er i samsvar med kommunens retningslinjer. 
 
Revisjonen foreslår følgende hovedproblemstillinger: 

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? 
Kontrollutvalgets leder, Trine Wollum, var nestleder i klagenemnd for eiendomsskatt i forrige 
valgperiode, 2011 – 2015. 
 
Romerike revisjon IKS, som skal gjennomføre forvaltningsrevisjonen, har bedt om at det blir foretatt 
en habilitetsvurdering av kontrollutvalgets leder i forhold til å behandle prosjektplanen. 
 
Følgende innkallinger til klagenemnda er gjennomgått: 

- Fellesmøte mellom sakkyndig nemnd og klagenemnda den 18. juni 2015. 
- Seminar om eiendomsskatt og klagebehandling den 20. august 2015. 

Dette for å få et faktum om kontrollutvalgets leders befatning med eiendomsskattesaker. Møtet som 
opprinnelig var berammet den 14. oktober 2015 ble utsatt i påvente av ny sammensetning av 
klagenemnda. 
 
I de dokumenter som er gjennomgått har klagenemnda, i forrige periode, kun har fått orienteringer 
og opplæring. Klagenemnda ha ikke vært involvert i rammer, sjablonger, prosesser e.l. 
 
Forholdet må vurderes opp mot forvaltningslovens § 6 annet ledd som lyder: 
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Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 
eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges 
vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 
Det foreligger et særegent forhold. Kontrollutvalgets leder var nestleder i klagenemnd for 
eiendomsskatt i forrige periode. Dette er ikke en alminnelig og dagligdags situasjon som mange 
befinner seg i. 
 
Det særegne forhold må imidlertid være «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». § 6 annet 
ledd angir noen forhold det skal legges vekt på. I bestemmelsen er disse nevnt som «blant annet». 
Det innebærer at det også kan være andre forhold enn de nevnte som kan tillegges vekt. 
 
De dokumenter som er gjennomgått viser at kontrollutvalgets leder ikke deltatt i noen avgjørelser av 
saker som vil bli omfattet av forvaltningsrevisjonen. Leder har selv opplyst at klagenemnda kun har 
fått orienteringer og opplæring. Det er således ingen grunn til å tro at det foreligger noen personlige 
interesser i hva som blir formålet og problemstillinger i undersøkelsen. 
 
En avgjørelse i denne saken vil ikke innebære særlig fordel, tap eller ulempe for kontrollutvalgets 
leder eller noen hun har nær personlig tilknytning til. 
 
Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. I dette tilfellet er det ikke reist 
ugildhetsinnsigelse, det er bedt om at det blir foretatt en vurdering. 
 
Ut i fra dette skulle det ikke foreligge noen særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten 
kontrollutvalgets leders upartiskhet. 
 
Konklusjonen må derfor bli at kontrollutvalgets leder ikke er inhabil ved behandlingen av prosjektplan 
for en forvaltningsrevisjon av eiendomsskatt. 
 


