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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende nyvalg:

Takstnemnd
Medlemmer Varamedlemmer

1. 1.
2. 2.
3. 3.

Overtakstnemnd
Medlemmer Personlige varamedlemmer

Kontrollutvalget
Medlemmer Personlig varamedlemmer

Leder:
Nestleder:

Ås, 10.01.2014

Trine Christiansen Andreas Brodahl
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
Vedlegg 1 Oversikt over aktuelle utvalg.docx, Vedlegg 2 Utdrag av lover.docx

Utskrift av saken sendes til
Berørte personer. Evt. nyvalgte tilsendes taushetserklæring for underskrift.
Kontrollutvalget v/FIKS
Økonomisjef
Politisk sekretariat for oppdatering av styrevervregisteret og SRU

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak om handlingsprogram med økonomiplan
den 11.12.2013, K-sak 80/13 punkt e):

Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune
med 6 promille av takstverdien.

Fra primo januar 2014 til februar 2014 vil det bli gjennomført befaring på alle
næringseiendommer. Befaringen er med på å danne grunnlaget for takseringen av
næringseiendommene og vil bli gjennomført av Verditakst AS på vegne av Ås
kommune. Selskapet ble valgt av rådmannen etter anbudsrunde. Verditakst AS vil
utarbeide et forslag til eiendomsskattetakst som legges frem for sakkyndig nemnd,
takstnemnda.

Fastsettelse av eiendomsskattetaksten er planlagt gjennomført innen utløpet av
februar 2014. Det er takstnemnda som vedtar eiendomsskattetaksten. Vedtatt takst
vil bli oversendt eiere av eiendommen.
Klager på takstnemndas vedtak avgjøres av overtakstnemnda som klageorgan.

Økonomiavdelingen ivaretar oppgavene som eiendomsskattekontor.

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt på verk og bruk i 2007 ble det opprettet
en takstnemnd og en overtakstnemnd, jf. K-sak 6/07, kommunestyret 24.01.2007.

Sammensetning av nemnder og utvalg:
Nåværende takstnemnd og overtakstnemnd ble valgt av kommunestyret 23.11.2011 i
K-sak 71/11. Det har vært ett møte i takstnemnda og ingen i overtakstnemnda i
denne perioden. Takstnemndas møte var i januar 2014. Detblir nå flere møter i
takstnemnda og eventuelt også i overtakstnemnda.
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I den forbindelse har rådmannen sett på sammensetningen av nemndene og funnet
atenkelte kandidater ikke er valgbare på grunn av kombinasjon av verv. Det gjelder
takstnemndene og formannskap/kontrollutvalg, se vedlegg 1 der navnene er markert.

I vedlegg 2 er det tatt med et utdrag av eigedomsskattelova som gir en viss oversikt
over saksgang m.m. Av § 21 fremgår det at formannskapsmedlemmer ikke kan være
med i eigedomsskattenemnder (takstnemnd/overtakstnemnd). Vedlegget har også
et utdrag av kommuneloven (koml.) § 77 om kontrollutvalg, og i følge nr. 2 er bl.a.
medlemmer av kommunale nemnder med beslutningsmyndighetutelukket fra valg.

I følge notat av 17.01.2007 fra rådmannen til kommunestyret, har takstnemnd og
overtakstnemnd beslutningsmyndighet. Det ble den gangen foretatt et omvalg for å
unngå kombinasjonen kontrollutvalg/takstnemnder.

Utskifting av medlemmer i perioden:
Det er ikke anledning til å skifte utenkeltmedlemmer i utvalg. Kommunestyret kan
imidlertid selv når som helst omorganisere faste utvalg, jf. koml. § 10 nr. 6 eller foreta
nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, jf. koml § 77 nr. 3.

Kommentar til koml. § 10 i Kommuneforlagets infoserie: En eventuell utskifting av
medlemmer i valgperioden må skje ved fullstendig nyvalg, ikke ved at
enkeltmedlemmer skiftes ut ved suppleringsvalg, dersom det ikke foreligger en
situasjon som omhandlet i §16 nr. 2 og 3.

Forskriftom kontrollutvalg § 3.Utskifting av medlemmer:
Kommunestyret … kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved
utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige
medlemmer i utvalget.

Kvalifikasjoner og valgbarhet m.m.:
Det kreves ikke spesielle kvalifikasjoner for å sitte i nemndene, men lokalkunnskap er
en fordel. For øvrig gjelder vanlige regler om plikt til å ta i mot valg/valgbarhetsvilkår i
koml. § 14, hovedsakelig at vedkommende har stemmerett ved kommunestyrevalg
og er innført i folkeregisteret som bosatt i Ås valgdagen. Ingen kan sitte både i
takstnemnd og overtakstnemnd.
Regler om valg og kjønnsrepresentasjon fremgår av koml. §§ 36 og 38a.

Vurdering og konklusjon:
I samråd med ordfører tilrår rådmannen at det foretas omvalg slik at følgende
kombinasjoner ikke forekommer:
Takstnemnder –formannskap
Takstnemnder –kontrollutvalg

Når det gjelder kontrollutvalg gjøres det oppmerksom på atet kontrollutvalgsmedlem
også er medlem av Oslofjordens friluftsråd. Rådmannen kan imidlertid ikke se at
rådet har beslutningsmyndighet slik at den kombinasjonen nok ikke krever omvalg.

Ikrafttreden: Vedtaksdato

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eigedomsskattelova*
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http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#§14
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