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EIENDOMSSKATT - RETAKSERING  
 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
Vedlegg: 
Kalkyle alternativ 1  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
LOV 1975-06-06 nr.29: Lov om eigedomsskatt til kommunane. 
K-sak 27/16 i møte 28.04.16 – eiendomsskatt retaksering. 
 
Sammendrag: 
Det ble i K-sak 27/16 vedtatt at det skal gjennomføres retaksering i Øyer kommune med 

virkning fra 01.01.2018, og at det i forbindelse med budsjettbehandlingen skal legges fram 

alternative måter å gjennomføre retakseringen på. Retakseringsprosjektet kan 

gjennomføres ved at eiendomsskattekontoret leier inn ekstra bemanning, eller ved kjøp av 

tjenester. 

Rådmannens innstilling er at det inngås avtale om kjøp av tjenester til gjennomføring av 

retakseringsprosjektet. 

Saksutredning: 
 

Tilleggsinformasjon etter behandling i formannskapet den 07.11.16: 
 

Administrasjon bes om å gi en mer detaljert kalkyle over kostnader: 
Kalkyle vist til i forrige formannskapsmøte er vedlagt. 

I kalkylen er det lagt til grunn at det ansettes to medarbeidere på eiendomsskattekontoret 

med riktig kompetanse. Det er utfordringer med å rekruttere ansatte med denne typen 

kompetanse, så usikkerheten i denne kalkylen er stor. Hvis det må leies inn konsulent som 

dekker den ene 100 % stillingen vil dette utgjøre en økning av kalkylen på kr 800.000,-. 

Det gjennomføres nå forhandlinger med fire eksterne aktører som kan være totalleverandør 

for retakseringsprosjektet. Eiendomsskattekontoret skal også delta for fullt i 

retakseringarbeidet.  Det er ikke anledning til å oppgi prisene før forhandlingene er over.  

Som tidligere skrevet er anslått verdi ca. 4 millioner.  Det legges fram kalkyle til 

formannskapet i møtet i januar før kontraktsinngåelse, hvis alternativ 2 velges.   

Totalkostnaden for prosjektet vil variere i forhold til antall klager. Antall klager er anslått til å 
ligge mellom 3-15 %. 



 

Administrasjonen bes om å gi mer detaljerte kalkyler over fremtidige inntekter: 

Rådmannen understreker at tallstørrelsene under er valgt for å illustrere hvor store utslag 

retakseringen kan gi på takstgrunnlaget, men det er for mange uavklarte faktorer til å kunne 

beregne mer nøyaktig hvordan eiendomsskatteinntektene blir etter retaksering.  

Oversikt over 20% og 50% økning av taksten med fortsatt 7 ‰ for næring/verk og bruk og 

3,5‰ for bolig-/fritids-/landbrukseiendommer (tall i 1000 kroner): 

 

næring/verk og bruk takst skatt 7 ‰ Differansen

Dagens takst 1 068 396 000       7 479 000               

20% økning av taksten 1 282 075 200       8 975 000               1 496 000               

50% økning av taksten 1 602 594 000       11 218 000             3 739 000               

bolig/fritid/landbruk takst skatt 3,5 ‰ Differansen

Dagens takst 5 180 780 000       18 133 000             

20% økning av taksten 6 216 936 000       21 759 000             3 627 000               

50% økning av taksten 7 771 170 000       27 199 000             9 066 000                

Eiendomsskatteinntektene blir styrt av eiendomsskattetakstene og promillesatsen. Det er 

sakkyndig nemnd som vedtar hvordan takstene fastsettes gjennom utarbeidelsen av 

Rammer og retningslinjer for taksering som skal gjelde frem til neste retaksering. Det 

benyttes sjablongverdier for boliger/fritidsboliger/våningshus. Disse blir deretter justert ved 

hjelp av soneverdi, vurderingsfaktor ytre og vurderingsfaktor indre. For 

næringseiendommer og verk og bruk kan det benyttes forskjellige takseringsprinsipper, noe 

som nemnda må ta stilling til i utarbeidelsen av Rammer og retningslinjer.  

Hovedbegrunnelsen for å gjennomføre en retaksering er å oppdatere Rammer og 

retningslinjer så de gjenspeiler dagens markedssituasjon og eiendomsskatten blir mest 

mulig rettferdig. Skjevheter som har oppstått i 10-årsperioden blir rettet opp. 

Kommunestyret har mulighet til å justere eiendomsskatteinntektene gjennom promillen, 

bunnfradrag og reduksjonsfaktor.  

 

Det ble i sak 27/16 vedtatt at det skal gjennomføres retaksering i Øyer kommune med 

virkning fra 01.01.2018, og at det i forbindelse med budsjettbehandlingen skal legges fram 

alternative måter å gjennomføre retakseringen på. Retakseringsprosjektet er et 

arbeidskrevende prosjekt hvor det kreves høy faglig standard og effektivitet.  

 

 



 

Det er to alternative måter å gjennomføre prosjektet på: 

1. Gjennomføre prosjektet selv med innleid bemanning 

Eiendomsskattekontoret er i 2016 bemannet med 80 % stilling. I tillegg kommer 26 % stilling 

til matrikkelføring av bygninger både for byggesaker og eiendomsskattesaker. Den årlige 

omtakseringen med nye takster fra 01.01.17, hvor alle nye eiendommer og eiendommer 

med endringer blir taksert, må gjennomføres parallelt med retakseringsprosjektet. Dette 

gjelder ca. 300 vedtak.  

 

Behovet for ekstra bemanning er anslått til 200 % stilling til for- og etterarbeid i forbindelse 

med besiktigelsene. Nærmere beskrevet skal økt bemanning dekke utarbeidelse av Rammer 

og retningslinjer, utsending av informasjon, oppretting av matrikkelen, klargjøring for 

befaring, registrering etter befaring, klargjøring av takster til nemnda, protokollføring og 

utsending av takstvedtak, klagebehandling og svare på henvendelser. I tillegg må det 

engasjeres takstmenn til å besiktige alle bolig-/fritids-/landbruks- og næringseiendommer, 

totalt ca. 5500 eiendommer. For verk og bruk må det engasjeres takstfirma. For å kunne 

føre i matrikkelen er det påkrevd med matrikkelføringskurs med eksamen. Det vil være 

nødvendig at innleid bemanning både gjennomfører obligatorisk matrikkelføringskurs og får 

intern opplæring for å kunne gjøre denne delen av jobben. Med utgangspunkt i at det er 

behov for to ekstra årsverk i tillegg til ekstra takstmenn og takstfirma blir anslått kalkyle for 

alternativ 1 ca. 3,6 millioner inkludert innkjøp av nødvendig antall nettbrett.  

 

2. Gjennomføre prosjektet ved kjøp av tjenester.  

Det er lagt ut anbudskonkurranse på hele prosjektet med frist 06.11.16, anslått verdi er fire 

millioner. I tillegg kommer møtegodtgjørelse til sakkyndig nemnd og klagenemnd, og økning 

av eiendomsskattestillingen fra 80 % til 100 %. Konkurransen forutsetter politisk 

godkjenning før eventuell avtaleinngåelse. 

Ved å engasjere en ekstern aktør er kommunen sikret kvalifisert personell som er 

profesjonelle på fagområdet. Ved inngåelse av avtale vil kommunen sikre seg at prosjektet 

blir gjennomført som planlagt. Eiendomsskattekontoret vil kunne gjennomføre omtaksering 

gjeldende fra 01.01.17 parallelt med oppstart av retakseringsprosjektet.  

80% stilling på eiendomsskattekontoret vil etter retakseringen være stor nok, og det vil 

derfor ikke være behov for flere ansatte etter at retakseringen er gjennomført.   

 
Vurdering: 
Ved å gjennomføre prosjektet selv med innleid bemanning vil det være en vesentlig større 
usikkerhet i hvordan prosjektet blir gjennomført enn ved å sette bort hele prosjektet til en 
profesjonell ekstern aktør. Med den bemanningssituasjonen eiendomsskattekontoret har i 
dag, er det ikke mulig å frita ansatte fra årlig omtaksering og matrikkelføring for byggesak, 
for å jobbe kun med retakseringsprosjektet.  Det vil være risiko for forsinkelser og dårlig 



kvalitet ved å legge opp til at dagens bemanning både skal ivareta daglig drift, og lede 
prosjektet, ansette og lære opp nye medarbeidere, og utarbeide Rammer og retningslinjer 
sammen med sakkyndig nemnd. 
 
På bakgrunn av overstående innstiller rådmannen på å engasjere en ekstern aktør til å 
gjennomføre retakseringen, selv om denne løsningen er noe dyrere enn alternativ 1. Denne 
løsningen ble også valgt ved takseringen i 2007. 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunestyre vedtar at det etter anbudskonkurranse gjøres avtale med 
ekstern aktør om gjennomføring av retakseringsprosjektet med virkning fra 
01.01.18. 

2. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne valg av leverandør. 
 
 
 
Eli Eriksrud Helene Bjørge 
Konstituert rådmann 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  


