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Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret
Organisering av klagenemnd eiendomsskatt i Porsanger kommune
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling
Vedlegg til saken:
1 retningslinjer klagenemnd
Sakens bakgrunn
Porsanger kommune har ikke klagenemnd som tar seg av klager for eiendomsskatt.
Det er flere klager som skal til behandling i klagenemnd.
Vurdering
Kommunedirektøren har tidligere tatt opp at Porsanger kommune bør ha en
klagenemnd for eiendomsskatt da eiendomsskatteloven krever særkompetanse
utover de reglene i forvaltningsloven. Det er blant annet noen unntak fra
forvaltningslovens regler og har i tillegg egne regler som går foran
forvaltningsloven innenfor retting, klagerett, klagefrist og klageorgan, jfr.
eiendomsskatteloven § 17, § 19, §20 og § 29.
Kommunestyret kan legge oppgavene til ordinære klagenemnd, eller opprette egen
klagenemnd for eiendomsskatt som følger av særloven, jfr. eiendomsskatteloven §
20.
Kommuneloven kapitel 7, valg til folkevalgte organer legger også føringer for hvem
som kan velges. Medlemmer eller varemedlemmer av kontrollutvalget er utelukket
fra valg til et folkevalgt organ med beslutningsmyndighet, jfr. kommuneloven § 7-3
2. ledd.
Medlemmer av formannskapet kan heller ikke sitte i klagenemd eiendomsskatt, jfr.
eiendomsskatteloven § 21.
Det er opp til kommunestyret å velge 3 faste medlemmer og 3 varemedlemmer.
Det er et alternativ å omgjøre dagens retningslinjer for kommunal klagenemd,
vedtatt i 2017 og utvide mandatet til klagenemnda slik at den kan behandle
klagesaker også i eiendomsskattesaker. Videre må sammensetningen i
klagenemnda være i tråd med både forvaltningsloven og eiendomsskatteloven.
Dagens retningslinjer for kommunal klagenemnd åpner ikke for å behandle
klagesaker for andre nemnder enn formannskapet og utvalgene i kommunen. Av
den grunn kan ikke dagens klagenemnd behandle klagesaker i

eiendomsskattesaker. Ved å åpne for at klagenemnda kan behandle klager fra
eiendomsskattenemnda kan Porsanger kommune ha en klagenemnd.
Alternativer:
1. Kommunestyret oppnevner klagenemnd for eiendomsskattesaker og
oppnevner tre representanter og tre vararepresentanter til den.
2. Kommunestyret vedtar å endre på kommunal klagenemnd slik at klagesaker
i eiendomsskattesaker kan behandler i kommunal klagenemnd. Retningslinjer
vedtatt i oktober 2017 oppheves. Kommunestyret oppnevner tre medlemmer
og tre varamedlemmer i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven og
eiendomsskatteloven.

