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Forslag til vedtak: 

 

 

«Alminnelig taksering gjennomføres i perioden 2021-2022. Pågående konkurranse om 

takseringspersonell avlyses.» 

 

  

Sammendrag 

Formannskapet bes ta stilling til hvordan kommunestyrets vedtak i sak 51/19 skal forstås, med 

hensyn til når arbeidet med alminnelig taksering skal gjennomføres. 

 

Innledning / bakgrunn 

I lys av kommunestyrets vedtak i sak 170/17 og 122/18 iverksatte administrasjonen og 

sakkyndig nemnd arbeidet med å innhente formuesgrunnlag fra Skatteetaten, og innkjøp av 

takseringstjenester for å taksere øvrige eiendommer (omtrent 6 000 eiendommer – 

næringseiendommer, fritidsboliger og boliger som ikke har forumesgrunnlag fra Skatteetaten -  

av totalt 14 000 eiendommer i kommunen). Det ble lyst ut en konkurranse om dette i mars, 

med tilbudsfrist 12. april. Det er kommet inn fire tilbud. 

 

Parallellt med dette har administrasjonen kjørt en prosess for å anskaffe nytt dataverktøy for 

administrering av eiendomsskatt, inkludert verktøy for takseringen. Valgt leverandør 

implementerer nå systemet for Ringerike kommune, i en prosess som pågår nå og forventes 

ferdigstilt høst/vinter 2019. 

 

Det ble lagt frem ett saksfremlegg for kommunestyret 2. mai 2019, hvor fordelene og 

ulempene ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag og fullstendig alminnelig taksering ble 

belyst. Dette endte i et vedtak med følgende ordlyd: 

 

«Det gjennomføres alminnelig taksering av alle eiendommer i Ringerike kommune. 

Takseringen skal være klar fra 2022.» 

 

Vedtaket gir ingen konkrete føringer på når kommunestyret mener arbeidet med alminnelig 

taksering bør finne sted. Administrasjonen ber derfor formannskapet gi veiledning på hvordan 
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vedtaket skal forstås. Administrasjonen vil i det følgende redegjøre for ulike tolkninger av 

vedtaket, og de konsekvenser disse medfører. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Slik administrasjonen ser det, så kan vedtaket tolkes på to måter: 

1. Alminnelig taksering utsettes til et tidspunkt som er nærmere utskrivningstidspunktet 

(takstene skal være klare i 2022, for utskriving i 2023). 

2. Takstene skal være klare i 2023, men takseringsarbeidet fortsetter som planlagt, samt at 

det planlegges for taksering av de øvrige eiendommer 

 

Takseringen av de nevnte 6 000 eiendommene var planlagt å være klar til utskriving av 

eiendomsskatten i mars 2020. Ved fullstendig alminnelig taksering vil alle 14 000 eiendommer 

takseres. Anslag for hvor lang tid takseringen vil ta, må basere seg på egen erfaring og hva 

andre kommuner har erfart. 

Eiendomsskatteforum i Kommunenes sentralforbund viser til erfaringstall om at det fra en 

kommune for første gang vedtar å innføre eiendomsskatt og til taksering og utskriving er 

ferdig, bør det settes av halvannet år. Mye av denne tiden er opplæring av personell og 

organisering av det som vil være et nytt fagområde i kommunen. Siden Ringerike kommune 

allerede har et apparat knyttet til eiendomsskatt, vil det ta kortere tid enn halvannet år å 

gjennomføre fullstendig alminnelig taksering. Erfaringstall fra forrige gang kommunen 

gjennomførte alminnelig taksering viser også dette, at selve takseringsarbeidet tok mindre enn 

halvannet år. Det bør derfor være tilstrekkelig å starte med takseringsarbeidet vinteren 2021, 

slik at grunnlagene er klare til budsjettprosessen for 2023 som vil gjennomføres høsten 2022. 

 

Konsekvenser av tolkningsalternativene 

 

Alternativ 1 – utsette taksering 

- Nåværende konkurranse avlyses. Kommunen vil trolig påføres erstatningskrav for 

negativ kontraktsinteresse (kostnadene ved å delta i konkurranse, trolig ikke større enn 

100 000 til 200 000 kr), og risikerer omdømmetap (vanskelig å anslå rekkevidden av, 

altså om det vil være i markedet generelt, innenfor markedet for takseringstjenester, 

eller kun for de konkrete tilbyderne). 

Det kan komme krav om dekning av positiv kontraktsinteresse (overskuddet vinnende 

tilbyder ville fått, vanligvis satt til 15% av kontraktssummen, i vårt anbud mellom 

225 000 og 750 000 kr). Kommuneadvokaten har blitt konsultert om dette, og mener 

det er usannsynlig at et slikt krav vil kunne slå gjennom. 

- Takseringen kan utføres på en mer helhetlig måte når den gjennomføres senere – 

kommunen har tid til å gjennomføre en konkurranse som dekker alle eiendommene, 

fremfor å taksere noen eiendommer høsten 2019 og frem mot 2022. Dette vil i større 

grad sikre enhetlig forståelse av takseringsprosessen hos takstmennene. 

- En utsettelse gir rådmannen tid til å innarbeide nødvendige midler til å gjennomføre 

takseringen i de aktuelle års budsjetter (2021 og 2022). 

- En utsettelse vil gi mer rom rundt implementeringen av systemet for eiendomsskatt, og 

dermed sikre høyere kvalitet på det endelige produktet. 
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Alternativ 2 – fortsette planlagt taksering, samt anskaffe ytterligere takseringspersonell 

- Hvis taksering foretas høsten 2019, så vil takstene være litt over 3 år gamle når skatten 

skrives ut i 2023. Det er klart at mye vil kunne ha endret seg siden da; 

kvalitetsforringelse, nabolagsforandringer, arealutvidelser eller reduksjon, endret bruk, 

etc. Det vil bli flere eiendommer som må takseres to ganger, men det er vanskelig å 

anslå hvor mange dette dreier seg om.  

- Kostnadene for en taksering vil bli 5 000 -10 000 kroner pr. eiendom (honorar til 

sakkyndig nemnd samt lønn for ansatte som takserer, evt. innkjøp av 

takseringstjenester. 

- Det er ikke budsjettert midler til taksering, siden vi manglet grunnlag for å si hva 

kostnaden ville bli, og rådmannen vil i 1. tertial 2019 komme med forslag til 

budsjettendring på dette området.  

- Ved taksering høsten 2019, så vil det stilles en del krav til praktisering og endring av 

takseringsreglementet. Takseringsreglementet kan i prinsippet endres så mye 

kommunen ønsker fra taksering starter og takstene endelig vedtas. Foregår takseringen 

over en lengre periode, må man imidlertid sikre at senere endringer også gjelder 

eiendommer som allerede er taksert. For geografiske og numeriske verdier (kvm-priser, 

soneinndeling, sonefaktor) vil dette lett kunne endres. For skjønnsmessige faktorer som 

standard og beliggenhet kan dette bety at eiendommen må befares på nytt.  

 

Juridiske forhold  

Kommunen står i utgangspunktet fritt til å foreta taksering over en lengre tidsperiode; den 

juridiske begrensningen ligger i likebehandlingsprinsippet, altså at vi ikke kan gjøre forskjell på 

eiendommer etter når de takseres (altså at hvis takseringsregelverket endres må dette også 

gjelde for allerede takserte eiendommer). 

 

Avlysning av en konkurranse uten saklig grunn kan utløse erstatningsansvar, jfr. 

anskaffelsesforskriften § 25-4. 

 

Konkurransen slik den er utlyst kan ikke endres vesentlig. Eksempelvis kan den ikke endres til 

å omfatte 14 000 eiendommer da den er utlyst for 6 000 eiendommer. Tidsaspektet kan heller 

ikke endres vesentlig. Dette vil i praksis bli likestilt med en avlysning, og kan være grunnlag for 

at kommunen blir klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som også kan 

ilegge overtredelsesgebyr. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret: 170/17, 122/18, 51/19. 
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Økonomiske forhold 

Det er ikke satt av midler til taksering i budsjettet for 2019, men vil bli foreslått i 1. tertial 

2019.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saksfremlegget forelegges sakkyndig nemnd, som kommer med sin uttalelse om det nemnden 

mener er ønskelig fremgangsmåte. Uttalelsen er vedlagt saksfremlegget.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at alminnelig taksering utsettes, til oppstart i vinteren 2021.  

- Administrasjonen og nemnden gis tid til å sikre en god gjennomføring av anskaffelse av 

takseringspersonell og gjennomføringen av takseringen. 

- Det vil bli mulig å budsjettere midler til takseringen i de aktuelle års budsjetter.  

- Det vil redusere behovet for å taksere eiendommer to ganger.  

- Det trolig oppfattes som mer forståelig for innbyggerne at eiendommer takseres 

nærmere utskrivingstidspunktet. 

 

Rådmannen mener at erfaringstall fra KS og fra Ringerike kommune selv tilsier at oppstart med 

selve takseringen vinteren 2021, altså halvannet år før takstene kan benyttes ved 

budsjettarbeidet for 2023, er tilstrekkelig tid til å gjennomføre prosessen på en kvalitativt god 

måte. 

 

Eventuelle erstatningskrav og omdømmetap anses ikke å være vesentlige, og disse kostnadene 

må holdes opp mot kostnadene kommunen ville fått ved å måtte taksere flere eiendommer to 

ganger. Rådmannen anser det ikke som sannsynlig at omdømmetapet vil være av en slik 

allmenn karakter at kommunens posisjon som oppdragsgiver ved offentlige anskaffelser vil bli 

nevneverdig endret. 
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Alternativt vedtak 

 

«Alminnelig taksering gjennomføres etter oppsatt plan, med oppstart høsten 2019, og videre 

taksering i perioden frem til og med 2022.» 

 

Vedlegg 

- Uttalelse fra sakkyndig nemnd 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Daniel Furre 
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Forslag til vedtak: 

 

«Alminnelig taksering gjennomføres i perioden 2021-2022. Pågående konkurranse om 

takseringspersonell avlyses.» 

 

 

  

Sammendrag 

Formannskapet bes ta stilling til hvordan kommunestyrets vedtak i sak 51/19 skal forstås, med 

hensyn til når arbeidet med alminnelig taksering skal gjennomføres. 

 

Innledning / bakgrunn 

I lys av kommunestyrets vedtak i sak 170/17 og 122/18 iverksatte administrasjonen og 

sakkyndig nemnd arbeidet med å innhente formuesgrunnlag fra Skatteetaten, og innkjøp av 

takseringstjenester for å taksere øvrige eiendommer (omtrent 6 000 eiendommer – 

næringseiendommer, fritidsboliger og boliger som ikke har forumesgrunnlag fra Skatteetaten -  

av totalt 14 000 eiendommer i kommunen). Det ble lyst ut en konkurranse om dette i mars, 

med tilbudsfrist 12. april. Det er kommet inn fire tilbud. 

 

Parallellt med dette har administrasjonen kjørt en prosess for å anskaffe nytt dataverktøy for 

administrering av eiendomsskatt, inkludert verktøy for takseringen. Valgt leverandør 

implementerer nå systemet for Ringerike kommune, i en prosess som pågår nå og forventes 

ferdigstilt høst/vinter 2019. 

 

Det ble lagt frem ett saksfremlegg for kommunestyret 2. mai 2019, hvor fordelene og 

ulempene ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag og fullstendig alminnelig taksering ble 

belyst. Dette endte i et vedtak med følgende ordlyd: 

 

«Det gjennomføres alminnelig taksering av alle eiendommer i Ringerike kommune. 

Takseringen skal være klar fra 2022.» 

 

Vedtaket gir ingen konkrete føringer på når kommunestyret mener arbeidet med alminnelig 

taksering bør finne sted. Administrasjonen ber derfor formannskapet gi veiledning på hvordan 



- 

vedtaket skal forstås. Administrasjonen vil i det følgende redegjøre for ulike tolkninger av 

vedtaket, og de konsekvenser disse medfører. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Slik administrasjonen ser det, så kan vedtaket tolkes på to måter: 

1. Alminnelig taksering utsettes til et tidspunkt som er nærmere utskrivningstidspunktet 

(takstene skal være klare i 2022, for utskriving i 2023). 

2. Takstene skal være klare i 2023, men takseringsarbeidet fortsetter som planlagt, samt at 

det planlegges for taksering av de øvrige eiendommer 

 

Takseringen av de nevnte 6 000 eiendommene var planlagt å være klar til utskriving av 

eiendomsskatten i mars 2020. Ved fullstendig alminnelig taksering vil alle 14 000 eiendommer 

takseres. Anslag for hvor lang tid takseringen vil ta, må basere seg på egen erfaring og hva 

andre kommuner har erfart. 

Eiendomsskatteforum i Kommunenes sentralforbund viser til erfaringstall om at det fra en 

kommune for første gang vedtar å innføre eiendomsskatt og til taksering og utskriving er 

ferdig, bør det settes av halvannet år. Mye av denne tiden er opplæring av personell og 

organisering av det som vil være et nytt fagområde i kommunen. Siden Ringerike kommune 

allerede har et apparat knyttet til eiendomsskatt, vil det ta kortere tid enn halvannet år å 

gjennomføre fullstendig alminnelig taksering. Erfaringstall fra forrige gang kommunen 

gjennomførte alminnelig taksering viser også dette, at selve takseringsarbeidet tok mindre enn 

halvannet år. Det bør derfor være tilstrekkelig å starte med takseringsarbeidet vinteren 2021, 

slik at grunnlagene er klare til budsjettprosessen for 2023 som vil gjennomføres høsten 2022. 

 

Konsekvenser av tolkningsalternativene 

 

Alternativ 1 – utsette taksering 

- Nåværende konkurranse avlyses. Kommunen vil trolig påføres erstatningskrav for 

negativ kontraktsinteresse (kostnadene ved å delta i konkurranse, trolig ikke større enn 

100 000 til 200 000 kr), og risikerer omdømmetap (vanskelig å anslå rekkevidden av, 

altså om det vil være i markedet generelt, innenfor markedet for takseringstjenester, 

eller kun for de konkrete tilbyderne). 

Det kan komme krav om dekning av positiv kontraktsinteresse (overskuddet vinnende 

tilbyder ville fått, vanligvis satt til 15% av kontraktssummen, i vårt anbud mellom 

225 000 og 750 000 kr). Kommuneadvokaten har blitt konsultert om dette, og mener 

det er usannsynlig at et slikt krav vil kunne slå gjennom. 

- Takseringen kan utføres på en mer helhetlig måte når den gjennomføres senere – 

kommunen har tid til å gjennomføre en konkurranse som dekker alle eiendommene, 

fremfor å taksere noen eiendommer høsten 2019 og frem mot 2022. Dette vil i større 

grad sikre enhetlig forståelse av takseringsprosessen hos takstmennene. 

- En utsettelse gir rådmannen tid til å innarbeide nødvendige midler til å gjennomføre 

takseringen i de aktuelle års budsjetter (2021 og 2022). 

- En utsettelse vil gi mer rom rundt implementeringen av systemet for eiendomsskatt, og 

dermed sikre høyere kvalitet på det endelige produktet. 

 

Alternativ 2 – fortsette planlagt taksering, samt anskaffe ytterligere takseringspersonell 

- Hvis taksering foretas høsten 2019, så vil takstene være litt over 3 år gamle når skatten 

skrives ut i 2023. Det er klart at mye vil kunne ha endret seg siden da; 



- 

kvalitetsforringelse, nabolagsforandringer, arealutvidelser eller reduksjon, endret bruk, 

etc. Det vil bli flere eiendommer som må takseres to ganger, men det er vanskelig å 

anslå hvor mange dette dreier seg om.  

- Kostnadene for en taksering vil bli 5 000 -10 000 kroner pr. eiendom (honorar til 

sakkyndig nemnd samt lønn for ansatte som takserer, evt. innkjøp av 

takseringstjenester. 

- Det er ikke budsjettert midler til taksering, siden vi manglet grunnlag for å si hva 

kostnaden ville bli, og rådmannen vil i 1. tertial 2019 komme med forslag til 

budsjettendring på dette området.  

- Ved taksering høsten 2019, så vil det stilles en del krav til praktisering og endring av 

takseringsreglementet. Takseringsreglementet kan i prinsippet endres så mye 

kommunen ønsker fra taksering starter og takstene endelig vedtas. Foregår takseringen 

over en lengre periode, må man imidlertid sikre at senere endringer også gjelder 

eiendommer som allerede er taksert. For geografiske og numeriske verdier (kvm-priser, 

soneinndeling, sonefaktor) vil dette lett kunne endres. For skjønnsmessige faktorer som 

standard og beliggenhet kan dette bety at eiendommen må befares på nytt.  

 

Juridiske forhold  

Kommunen står i utgangspunktet fritt til å foreta taksering over en lengre tidsperiode; den 

juridiske begrensningen ligger i likebehandlingsprinsippet, altså at vi ikke kan gjøre forskjell på 

eiendommer etter når de takseres (altså at hvis takseringsregelverket endres må dette også 

gjelde for allerede takserte eiendommer). 

 

Avlysning av en konkurranse uten saklig grunn kan utløse erstatningsansvar, jfr. 

anskaffelsesforskriften § 25-4. 

 

Konkurransen slik den er utlyst kan ikke endres vesentlig. Eksempelvis kan den ikke endres til 

å omfatte 14 000 eiendommer da den er utlyst for 6 000 eiendommer. Tidsaspektet kan heller 

ikke endres vesentlig. Dette vil i praksis bli likestilt med en avlysning, og kan være grunnlag for 

at kommunen blir klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som også kan 

ilegge overtredelsesgebyr. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret: 170/17, 122/18, 51/19. 



- 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke satt av midler til taksering i budsjettet for 2019, men vil bli foreslått i 1. tertial 

2019.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saksfremlegget forelegges sakkyndig nemnd, som kommer med sin uttalelse om det nemnden 

mener er ønskelig fremgangsmåte. Uttalelsen er vedlagt saksfremlegget.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at alminnelig taksering utsettes, til oppstart i vinteren 2021.  

- Administrasjonen og nemnden gis tid til å sikre en god gjennomføring av anskaffelse av 

takseringspersonell og gjennomføringen av takseringen. 

- Det vil bli mulig å budsjettere midler til takseringen i de aktuelle års budsjetter.  

- Det vil redusere behovet for å taksere eiendommer to ganger.  

- Det trolig oppfattes som mer forståelig for innbyggerne at eiendommer takseres 

nærmere utskrivingstidspunktet. 

 

Rådmannen mener at erfaringstall fra KS og fra Ringerike kommune selv tilsier at oppstart med 

selve takseringen vinteren 2021, altså halvannet år før takstene kan benyttes ved 

budsjettarbeidet for 2023, er tilstrekkelig tid til å gjennomføre prosessen på en kvalitativt god 

måte. 

 

Eventuelle erstatningskrav og omdømmetap anses ikke å være vesentlige, og disse kostnadene 

må holdes opp mot kostnadene kommunen ville fått ved å måtte taksere flere eiendommer to 

ganger. Rådmannen anser det ikke som sannsynlig at omdømmetapet vil være av en slik 

allmenn karakter at kommunens posisjon som oppdragsgiver ved offentlige anskaffelser vil bli 

nevneverdig endret. 

 

Alternativt vedtak 

 

«Alminnelig taksering gjennomføres etter oppsatt plan, med oppstart høsten 2019, og videre 

taksering i perioden frem til og med 2022.» 

 

Vedlegg 

- Uttalelse fra sakkyndig nemnd 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Daniel Furre 
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