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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Sakkyndig takstnemnd 

 

Møtested: Fossveien, møterom Holleia i 3.etg.     

Møtedato: 16.05.2019 Tid: 14:00 – 14:30 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Ole-Magnus Strande   

Nestleder Runhild Vestby   

Medlem Tor Bøhn   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Daniel J. Furre 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 11/19 

til og med sak  11/19 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Ole-Magnus Strande     

 

 

 

Møtereferent 

 

Daniel J. Furre. 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

11/19 19/949   

 Eiendomsskatt - angående kommunestyrets vedtak i sak 51/19  
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11/19   

Eiendomsskatt - angående kommunestyrets vedtak i sak 51/19  

 

Vedtak: 

 

 

 

Eksempel til kostnader – Nord-Elvdal takserer 11000 eiendommer for 1,7 millioner (kostnader 

til takstmenn, ikke inkludert bruk av interne ressurser). 

Nemnden tolker vedtaket slik at 2022 kun er en maksimumsgrense, at takster skal kunne 

brukes fra det tidspunktet de er klare, da før 2023 hvis dette er aktuelt.  

Nemnden mener at endringer i konkurransegrunnlaget (utvidelser) og forbehold om 

kommunestyrets godkjenning burde vært tatt med i konkurransegrunnlaget for 

takseringspersonell. 

Nemnden mener at opprinnelig fremdriftsplan (klar for taksering august 2019) for utvikling av 

det anskaffede dataprogrammet bør holdes. 

Oppsummeringsvis mener nemnden at taksering skal starte nå, og at takstene så brukes når de 

er klare. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Sakkyndig takstnemnd tar saken til orientering med følgende merknader for endelig 

vedtak i Formannskapet 21.05.19: 

«Eksempel til kostnader – Nord-Elvdal takserer 11000 eiendommer for 1,7 millioner 

(kostnader til takstmenn, ikke inkludert bruk av interne ressurser). 

Nemnden tolker vedtaket slik at 2022 kun er en maksimumsgrense, at takster skal kunne 

brukes fra det tidspunktet de er klare, da før 2023 hvis dette er aktuelt.  

Nemnden mener at endringer i konkurransegrunnlaget (utvidelser) og forbehold om 

kommunestyrets godkjenning burde vært tatt med i konkurransegrunnlaget for 

takseringspersonell. 

Nemnden mener at opprinnelig fremdriftsplan (klar for taksering august 2019) for utvikling av 

det anskaffede dataprogrammet bør holdes. 

Oppsummeringsvis mener nemnden at taksering skal starte nå, og at takstene så brukes når de 

er klare». 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

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

takseringspersonell avlyses.» 
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