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Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for 
ettergivelse av eiendomsskatt 

 
Saksbehandler: Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.: 20/03890-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret  05.05.2021 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyrets vedtak i sak K-16/21, 24.03.2021 kan være ulovlig og vedtaket 

bør endres med følgende endringer av punkt 1 og 6: 
 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 

kriteriene 1 til 3 eller kriterie 4 skal oppfylles for å få ettergivelse av 
eiendomsskatt: 

 
6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 
til kriteriene 1 til 3. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 

orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter punkt 4 delegeres ikke og 
skal behandles av formannskapet. 

 
 
Ås, 26.04.2021 

 
Trine Christensen  Emil Schmidt 

Kommunedirektør  økonomisjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

kommunestyret 
 
 

Vedlegg: 
1. Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 27-1 

Notat - Vurdering  av lovlighetskontroll  K-16/21 – Kriterier for ettergivelse av 
eiendomsskatt 
Veileder-EttergivelseNedsettelseUtsettelse (002) 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

K-sak 16/21, kommunestyret 24.03.2021 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken hvis vedtaket opprettholdes uendret. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-24-03-2021.350480.MD1I817241o1d23.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Krav om lovlighetskontroll er framsatt av vedtak i K-sak 16/21. Vedtaket legges 
fram på nytt for kommunestyret som vurderer om vedtaket skal opprettholdes 

eller endres. Opprettholdes vedtaket sendes saken til Statsforvalteren i Oslo og 
Viken for avgjørelse. 

 
Fakta i saken: 
Tre av kommunestyrets medlemmer, Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Zara Berg (H) 

og Kjetil Barfelt (FrP) sendte inn krav om lovlighetskontroll datert 12.04.2021 av 
kommunestyrets vedtak i sak K-16/21, 24.03.2021.  

 
Ifølge kommuneloven § 27-1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret 
sammen kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Kravet må 

fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. Som vedtaksorgan må 
kommunestyret ta stilling til kravets innhold, og beslutte om vedtaket endres 

eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes sendes klagen videre til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
 

I Kommentarer til kommuneloven 2018 v/utgiver Oddvar Overå og Jan Fridthjof 
Bernt, til § 27-1 står det: «….Gjelder lovlighetsklagen vedtak truffet av et 

folkevalgt organ, skal administrasjonen forberede saken og legge fram innstilling 
for dette, med vurdering av de innsigelsene som er rettet mot vedtaket….» 
 

Klagens innhold 
Innsigelsen gjelder K-sak 16/21 og vedtakets punkt 7: «Dersom det gis avslag 

på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for formannskapet for endelig 
avgjørelse.»  
 

Klagerne skriver: «Eiendomsskatteloven § 28 sier at skatten kan settes ned eller 
ettergis av formannskapet, dersom det foreligger særlige grunner, som gjør det 

særs urimelig om hele eiendomsskatten blir innkrevd.»  
 
Klagerne skriver videre: «Etter vår oppfatning legger eiendomsskatteloven opp til 

at formannskapet skal avgjøre søknadene i sin helhet, ikke kun i de tilfellene det 
gis avslag, slik vedtakets pkt. 7 legger opp til.» 

 
 

Vurdering: 
Krav til lovlighetskontroll er framsatt innen fristen og oppfyller formelle krav. 
Vedtaket legges fram for kommunestyret for ny vurdering. 
 
Kommunedirektøren har vurdert saken nærmere i vedlagt notat. 

Kommunedirektøren viser til KS sin veileder som uttaler at det er uavklart i 
hvilken utstrekning formannskapet kan delegere sin 
avgjørelsesmyndighet.  Dersom det er skjønnsmessige vurderinger som 

legges til grunn for behandling av søknader bør disse sakene behandles av 
formannskapet.  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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Dersom det er tydelige kriterier for behandling av søknad om ettergivelse og 
nedsettelse av eiendomsskatt er det hensiktsmessig at behandlingen delegeres 

til kommunedirektøren. Punkt 1 til 3 i kommunestyrets vedtak er tydelige 
kriterier. Det skal ikke utøves skjønn ved behandling av søknader etter disse 
kriteriene.  Dersom det er tvil skal søknadene legges frem for formannskapet for 

endelig avgjørelse.  
 

Det kan med fordel presiseres i vedtaket at kommunedirektøren kun delegeres 
myndighet til å behandle søknader som oppfyller kriteriene i punkt 1 til 3.  

Søknader om fritak etter punkt 4 skal legges frem for formannskapet for vedtak.  
 

Følgende vedtakspunkter bør eventuelt endres: 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 
kriteriene 1 til 3 eller kriterie 4 skal oppfylles for å få ettergivelse av 

eiendomsskatt: 
 

6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 
til kriteriene 1 til 3. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 

orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter punkt 4 delegeres ikke og 
skal behandles av formannskapet. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren har vurdert innsigelsen.  Vedtaket er noe uklart da det ikke 

er presisert hvilke punkter som er delegert til kommunedirektøren. Søknader 
som krever skjønn, bør etter kommunedirektørens vurdering vedtas av 
formannskapet for å etterleve § 28 i eiendomsskatteloven.  Det bør derfor 

presiseres at det kun er behandlingen av søknader etter kriteriene 1 til 3, det vil 
si saker som ikke krever skjønn, som delegeres til 

kommunedirektøren.  Søknader etter punkt 4 krever skjønn og skal behandles av 
formannskapet.  
 

Kommunedirektøren mener derfor at vedtaket bør endres i tråd med forslaget i 
denne saken.  

 
Dersom vedtaket ikke endres kan det være ulovlig.  Gjeldende rett på området 
er imidlertid ikke avklart ifølge KS. 

 
 

 


