
Øyer kommune skal i 2017 gjennomføre ny allmenn eiendomsskattetaksering med virkning 
fra 1. januar 2018, og vil i prosjektperioden trenge ekstra bemanning.  
 
Prosjektmedarbeider eiendomsskatt   
ARKIV-ID: 17/160 
Arbeidsoppgaver: 

 Forberedelse og oppfølging av eiendomsskattetaksering 

 Gjennomgang og kvalitetssikring av takster 

 Oppfølging av saker som skal behandles i sakkyndig nemnd 

 Matrikkelføring av bygningsinformasjon 

Det er ønskelig med relevant høyere utdanning, erfaring fra offentlig virksomhet og kjennskap til 
fagsystemene Komtek eiendomsskatt og ISY WinMap. Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning. Vi 
legger vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Søker må ha god skriftlig og 
muntlig framstillingsevne. Vi søker primært personer med erfaring fra fagområdene, men 
nyutdannede og søkere uten direkte kjennskap til fagfeltene kan også søke, da opplæring vil bli gitt. 
De som tilsettes må ha førerkort kl. B.  

Stillingen er 100 % midlertidig til 31.12.17, med mulighet for forlengelse.  

 
Besiktigere 
ARKIV-ID: 17/161 
Øyer kommune har ca. 5500 eiendommer som skal besiktiges, takseringsarbeidet skal gjennomføres 
våren/sommeren 2017.  Arbeidsoppgaver vil være å gjennomføre utvendig befaring av bygninger for 
å beregne eiendomsskattetakst. Det benyttes nettbrett hvor kart og opplysninger om eiendommen 
kommer fram. Vi legger vekt på at besiktigerne skal ha god kommunikasjon med hjemmelshavere, og 
opptre ryddig og nøyaktig. Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig blir vektlagt. Det 
er ønskelig med erfaring fra fagområdene, men søkere uten direkte kjennskap til fagfeltene kan også 
søke, da opplæring vil bli gitt. De som tilsettes må ha førerkort kl. B.  

Tilsettelsesperioden vil være i 3-4 måneder med mulighet for forlengelse. 

Prosjektleder eiendomsskatt 
ARKIV-ID: 17/162 
Arbeidsoppgaver: 

 Utarbeidelse og oppfølging av fremdriftsplan og kommunikasjonsplan 

 Tilrettelegging og oppfølging av besiktigere 

 Rapportere på status og fremdrift, samt økonomisk oppfølging av 
prosjektet.  

 Teknisk og administrativ tilrettelegging 

Vi søker en erfaren prosjektleder, gjerne med erfaring fra retakseringsprosjekt. Prosjektleder vil ha 
ansvar for at prosjektet blir gjennomført innenfor gjeldende tidsfrister og økonomiske rammer i tett 
samarbeid med de ansatte på eiendomsskattekontoret.  Prosjektleder rapporterer til sektorleder for 
plan og utvikling. 

Stillingen er ca. 50 % midlertidig til 31.12.17, med mulighet for forlengelse.  
 
Lønn og arbeidsvilkår etter avtale gjelder for alle stillingene. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Helene Bjørge, tlf. 61 26 81 62, e-post: 
helene.bjorge@oyer.kommune.no.  

mailto:helene.bjorge@oyer.kommune.no


Vi ber om at søkere bruker elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. 
Søknadskjema finner du under ledige stillinger på www.oyer.kommune.no Kopier av vitnemål og 
attester legges frem ved eventuelt intervju. 
 
Søknadsfrist: 10. februar 2017. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

http://www.oyer.kommune.no/

