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Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier forettergivelse 
av eiendomsskatt 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 20/03890-12 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret  16.06.2021 

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der 

alle kriteriene 1a til 1d og/eller kriterie 1e skal oppfylles for å få 

ettergivelse av eiendomsskatt:  
a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 

sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens 
grunnbeløp x 3,5 (3,5 G) kan søke. Inntekt til hjemmeboende barn 
regnes ikke som en del av husstandens inntekt. 

b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, 
herunder aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.  

c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om 
ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut.  
d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 

sekundærboliger.  
e. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at 

eiendomsskatten innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 
28 i eiendomsskatteloven.  

 

2. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  
 

3. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på 
kommunens hjemmeside.  

 
4.  Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i 
henhold til kriteriene 1a til 1d. Alle søknader legges årlig frem for 

formannskapet til orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter 
punkt 1e delegeres ikke og skal behandles av formannskapet. 

 
5. Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem 
for formannskapet for endelig avgjørelse.  

 
6. For utarbeidelse av søknad om ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av 

eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og 
utsettelse av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn. 
 

7. Kommunedirektøren innhenter en vurdering fra statsforvalteren om 
avklaring av gjeldende rett i saken om delegering av § 28 i 
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eiendomsskatteloven.  Inntil dette er avklart legges alle søknader om 
ettergivelse av eiendomsskatt frem for formannskapet for endelig vedtak. 

 
 
Ås, 19.05.2021 

 
Trine Christensen Emil Schmidt 

kommunedirektør Økonomisjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

 
 
Vedlegg 

1. KS veileder om ettergivelse av eiendomsskatt 
2. Lovlighetskontroll mottatt 14.4.2021 

3. Melding fra Statsforvalteren 
 
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. 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
 

Saken gjelder om kommunestyret kan delegere formannskapets myndighet til 
ettergivelse av eiendomsskatt til kommunedirektøren. 

 
§ 28 i eiendomsskatteloven sier følgende:  

Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile 
eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av 

formannskapet. 

 
KS skriver følgende i sin veileder; 

Eiendomsskatteloven § 28 bestemmer at det er formannskapet som fatter 
avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Det er uavklart i 
hvilken utstrekning formannskapet kan delegere sin avgjørelsesmyndighet. 

 
KS har tidligere tatt opp saken i et brev til Finansdepartementet, men har ikke 

fått noe svar i saken.  Det er dermed uavklart i hvilken utstrekning 
formannskapet kan delegere sin avgjørelsesmyndighet. 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-24-03-2021.350480.MD1I817241o1d23.pts.html
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Kommunedirektøren mener det er relevant om saken gjelder delegering av 
prinsipielle spørsmål og/eller behandling av saker om krever skjønn.  På denne 

bakgrunn mener kommunedirektøren at det må skilles mellom delegering av 
behandling som gjelder behandling av saker etter fastsatte kriterier og 
behandling av saker som krever skjønn.   

 
Kommunedirektøren foreslår derfor i denne saken endring i kriteriene slik at 

delegering til kommunedirektøren kun gjelder behandling av kriteriene 1a til 1d i 
innstillingen.  Dette er fastsatte kriterier som ikke krever skjønn.  Kriteriene 1a 
til 1d lyder som følger:  

 
a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, sammen med 

leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp x 3,5 (3,5 G) kan søke. 
Inntekt til hjemmeboende barn regnes ikke som en del av husstandens inntekt. 

b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, herunder aksjer, 
aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.  
c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om ettergivelse på 

eiendommer som fullt ut leies ut.  
d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 

sekundærboliger.  
 
  

Kriterie 1e foreslås ikke delegert til Kommunedirektøren da det krever 
skjønnsmessige vurderinger. Kriteriet 1e lyder som følger: Dersom det er andre 

grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten innkreves, kan den 
ettergis eller reduseres etter § 28 i eiendomsskatteloven.  
 

 
Fakta i saken: 

 
Lovlighetskontroll 
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.» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_8-1#%C2%A727-1
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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.» 
 
Krav til lovlighetskontroll er framsatt innen fristen og oppfyller formelle krav. 

Vedtaket legges fram for kommunestyret for ny vurdering. 
 

Vurdering: 
 
Delegering etter kommuneloven: 

Professor Emeritus i rettsvitenskap Jan Fridthjof Bernt skriver følgende om 
delegering i Store norske leksikon: 

Adgangen til delegering innen kommuner og fylkeskommuner er regulert i 
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83). Så langt ikke annet er fastsatt i denne 

loven eller i annen lov, kan det delegeres til alle folkevalgte organer. Det kan 
også delegeres til ordfører, leder for styre eller utvalg, og til kommunedirektøren 
(rådmannen), i alle saker som «ikke er av prinsipiell betydning».  

 
Manglende rettslig avklaring av § 28 i Eiendomsskatteloven 

§ 28 i eiendomsskatteloven sier følgende: Gjer særlege grunnar at det kom til å 
verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

 
KS skriver følgende i sin veileder; 

Eiendomsskatteloven § 28 bestemmer at det er formannskapet som fatter 
avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Det er uavklart i 
hvilken utstrekning formannskapet kan delegere sin avgjørelsesmyndighet. 

 
KS har tatt opp saken med et brev til Finansdepartementet, men har ikke fått 

noe svar i saken.  Det er dermed uavklart i hvilken utstrekning formannskapet 
kan delegere sin avgjørelsesmyndighet. 
 

Kommunedirektøren mener det bør skilles mellom delegering av myndighet som 
krever skjønn og eller reiser prinsipielle spørsmål og delegering av myndighet 

som i praksis er iverksetting av et vedtak med bestemte kriterier. 
 
På denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren forslag til justering av vedtaket 

slik at kriteriene 1a til 1d delegeres til kommunedirektøren, mens kriterie 1e ikke 
delegeres. 

 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der 

alle kriteriene 1a til 1d og/eller kriterie 1e skal oppfylles for å få 

ettergivelse av eiendomsskatt:  
a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 

sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens 
grunnbeløp x 3,5 (3,5 G) kan søke. Inntekt til hjemmeboende barn 
regnes ikke som en del av husstandens inntekt. 

b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, 
herunder aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.  

c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om 
ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut.  

https://snl.no/kommune
https://snl.no/fylkeskommune
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29#KAPITTEL_8
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d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger.  

e. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at 
eiendomsskatten innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 
28 i eiendomsskatteloven.  

 
Det presiseres i vedtakspunkt 4 hva som delegeres og hva som ikke delegeres: 

 
4.  Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i 
henhold til kriteriene 1a til 1d. Alle søknader legges årlig frem for 

formannskapet til orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter 
punkt 1e delegeres ikke og skal behandles av formannskapet. 

 
Selve nivået på kriteriene (inntektsnivå og nivå på likvide midler som gir 

grunnlag for ettergivelse) er uendret fra det opprinnelige kommunestyrevedtaket 
i k-sak 16/21. Det er kun strukturen på vedtaket, samt presisering av at kriterie 
1e ikke delegeres som er endret.  

 
Nærmere om delegering kriteriene 1a til 1 d 

I forslag til endret vedtak er det understreket at det er kun behandling av 
søknader etter kriteriene 1a til 1d som er delegert til kommunedirektøren.  Dette 
er kriterier som ikke er basert på skjønn. Kommunedirektøren skal kun 

iverksette et vedtak om fritak etter bestemte kriterier.  
 

Kommunedirektøren legger opp til en elektronisk søknadsbehandling og kan 
raskt besvare søknader som oppfyller kriteriene. Dette er til fordel for skatteyter 
som får en rask behandling av saken.  

 
Dette er også i tråd med regjeringens digitaliseringsstrategi om at innbyggere 

skal få en rask og effektiv behandling av søknader som er regelstyrte eller på 
andre måter har klare kriterier. På sikt kan i teorien disse søknadene behandles 
av roboter når systemene tillater dette.  

 
Dersom kommunedirektøren avslår søknader etter kriterie 1a til 1d, skal saken 

legges frem for formannskapet for endelig avgjørelse, jf. vedtakspunkt 4. Dette 
er en sikkerhetsventil som sikrer at formannskapet får vurdert om 
kommunedirektørens vedtak er i tråd med formannskapets intensjon.  

 
Alle innvilgede søknader skal legges årlig frem for formannskapet, jf, 

vedtakspunkt 5. Dette er en sikkerhetsventil for å sikre at kommunedirektøren 
kun innvilger søknader som oppfyller kriteriene.  
 

Nærmere om delegering av kriteriene 1e 
 

Vedtakspunkt 1e sier følgende:  
e. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten 
innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i eiendomsskatteloven. 

 
Søknader om ettergivelse etter dette kriteriet vil kunne reise både prinsipielle og 

skjønnsmessige vurderinger. Søknader om ettergivelse etter dette kriteriet bør 
derfor behandles direkte av formannskapet.  

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-24-03-2021.350480.MD1I817241o1d23.pts.html
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Hvorfor bør kriteriene 1a til 1d delegeres til kommunedirektøren 
 

- Det sikrer en rask behandling av søknader. Dette er viktig av hensyn til 
skatteytere som kan være i en økonomisk vanskelig situasjon. 

- Det legger til rette for en effektiv saksbehandling som reduserer 

kommunens administrasjonskostnader. Behandling av søknader kan på 
sikt robotiseres dersom systemer og regler åpner for det.  

 
 

Hvorfor bør kriteriene 1a til 1d ikke delegeres til kommunedirektøren 

- Finansdepartementet har ikke kommet med en avklaring i saken. Dette 
taler for at saken legges frem for en rettslig avklaring hos statsforvalteren.  

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det opprinnelige vedtaket i K-sak 16/21, kommunestyret 24.03.2021 kan være 
ulovlig, da det her ikke presiseres at vedtakspunkt 4 i denne saken om 

ettergivelse etter andre «skjønnsmessige» forhold ikke delegeres til 
kommunedirektøren.  

 
Dersom kommunestyret vedtar  kommunedirektørens nye innstilling som 
fremmes i denne saken, er det etter kommunedirektøren vurdering et vedtak 

som ivaretar alminnelige regler om delegering. Videre er det lagt inn flere 
sikkerhetsventiler som sikrer at formannskapet får vurdert om 

kommunedirektørens vedtak er i tråd med formannskapets intensjon. Dette 
sikres ved at alle søknader legges årlig frem for formannskapet.  
 

Det rettslige grunnlaget er imidlertid ikke helt avklart på området. Men så lenge 
formannskapet får forelagt alle søknader årlig, samt at det er kun kan delegeres 

myndighet til innvilgelse av ettergivelse etter klare kriterier, er ikke dette i strid 
med alminnelige regler om delegering.   
 

Da Finansdepartementet ikke har kommet med endelig avklaring i saken, har 
kommunedirektøren i epost av 14.5.2021 bedt om en vurdering fra 

statsforvalteren om avklaring av gjeldende rett i saken om delegering av § 28 i 
eiendomsskatteloven.  Inntil dette er avklart vil kommunedirektøren legge alle 
søknader om ettergivelse av eiendomsskatt frem for formannskapet for endelig 

vedtak. 
 

 
 
 

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

	Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.

