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Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/15 Formannskapet 17.09.2015 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Protokoll fra formannskapsmøte 27.08.2015 godkjennes.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  034 &23 
Saksbehandler: Espen Jaavall 
Dato:  10.09.2015 
Saksmappe:  14/617 
 

 

 

Kommunereformen Utrednings- og forhandlingsmandat 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/15 Formannskapet 17.09.2015 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1) Kommunestyret i Marker oppnevner ei forhandlingsgruppe bestående av 

- Ordfører  
- Varaordfører 
- Gruppeleder for det største opposisjonspartiet 

som gis i oppgave å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med kommuner 
jfr pkt 2 i kommunestyrets vedtak i møtet 16.06.15 sak 42/15.  

2) Rådmannen deltar i utvalgets møter uten stemmerett og sørger for praktisk bistand til utvalgets 
arbeid. 

3) Sammenslåingsgrunnlaget benevnes som intensjonsavtale. 
4) Prinsippene som skal legges til grunn i utredningene og forhandlingene som skal resultere i en 

intensjonsavtale avtales i drøftinger mellom ordførerne.  
5) Innholdet i, og detaljnivået på, intensjonsavtalen avtales i drøftinger mellom ordførerne  
6) Forhandlingsgruppens arbeid skal være avsluttet ved at det foreligger underskrevet 

intensjonsavtale senest medio januar 2016.  
7) Intensjonsavtalen behandles i kommunestyrene senest ultimo januar 2016.  

 
 
Bakgrunn: 

Kommunestyret i Marker kommune fattet i møte 16.06.2015 sak 42/15 slikt vedtak:  
 
1. Marker kommune ønsker primært å fortsette som egen kommune – så lenge dette er til beste 

for kommunens innbyggere. 
2. Med bakgrunn i de signaler som har kommet knyttet til nytt inntektssystem for kommunene, 

ønsker Marker kommune å utrede og framforhandle et sammenslåingsgrunnlag med følgende 
kommuner, i prioritert rekkefølge: 

i. Marker som en del av èn kommune i Indre Østfold 
ii. Marker som del av Indre Østfold Øst hvor Marker, Aremark, Rakkestad, Eidsberg, 

Trøgstad og Rømskog kan inngå 
3. Rådmannen bes fremlegge forslag til videre utrednings- og forhandlingsmandat for 

kommunestyret, så snart et realistisk utredningsalternativ foreligger. 
4. Utredning som egen kommune gjennomføres parallelt med utredninger sammen med andre 

kommuner. 

 
Det legges opp til mange møter ut over høsten for å komme i mål med intensjonsavtalen. Se 
vedlagte fremdriftsplan utarbeidet for de 5 kommunene.  
I tillegg skal det gjennomføres forberedende møter internt i Marker kommune i forkant av 
hvert av fellesmøtene. Det arbeides nå for å lage en fremdriftsplan for dette arbeidet også.  
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De kommunene som Marker jobber sammen med nå er Hobøl, Spydeberg, Askim og 
Eidsberg. I tillegg er Trøgstad og Skiptvet invitert inn som observatører i møtene. Dersom 
disse kommunene fatter vedtak om å jobbe aktivt med reformen vil de bli invitert inn i det 
arbeidet som nå pågår.  
Alle møtene vil være åpne slik at pressen og publikum har anledning til å være orientert. 
Fremdriftsplan, referater og andre relevante dokumenter legges ut på vår hjemmeside.  
 
 
Vurdering: 

Det er lagt vekt på at mandatet ikke skal være for detaljert for ikke å låse utvalget i deres 
videre arbeid.  
 
 

Konklusjon: 
Ut fra kommunestyrets vedtak og sakens status pr nå legges det herved fram forslag på 
forhandlingsgruppas sammensetning samt mandat for denne.  
 
 
Vedlegg: 

Fremdriftsplan for 5K  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  232 
Saksbehandler: Espen Jaavall 
Dato:  11.09.2015 
Saksmappe:  14/793 
 

 

 

Eiendomsskatt Retningslinjer for taksering av eiendommer 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/15 Formannskapet 17.09.2015 
     /                           Kommunestyret 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til  innstilling: 

Retningslinjer for taksering av eiendommer tas til orientering.  
 
Bakgrunn: 

Det er nå utarbeidet retningslinjer som skal benyttes i det videre arbeidet med taksering av 
eiendommer.  
 
Vurdering: 

Sakkyndig nemnd deltar i møtet for å presentere dokumentet og svare på spørsmål.  
 
Konklusjon: 
Retningslinjer for taksering av eiendommer tas til orientering.  
 
 
Vedlegg: 

Retningslinjer for taksering av eiendommer. (oversendes så snart de er klare) 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:     Anne-Kari Grimsrud 
Dato:  10.09.2015 
Saksmappe:  15/467 
 

 

 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/15 Formannskapet 17.09.2015 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Driftstilskudd til ikke kommunale barnehager for 2015 fremkommer slik (2014 tall i 
parentes): 
 
Marker kommune satser   Totalt 
Små barn 0-2 år pr heltidsplass   kr 178.274 (kr 195.595) 
Store barn 3-6 år pr heltidsplass   kr 89.985 (kr 100.815) 
Kapitaltilskuddet utgjør kr 9.500 pr plass og er inkludert i satsene ovenfor. 
 
De ikke kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 
søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
 
 
Bakgrunn 

Det skal i budsjettet hvert år vedtas nye satser til ikke kommunale barnehager. Dette ble ikke 
gjort i budsjett og økonomiplan 2015-2018, og kommer derfor opp som egen sak. 
Marker kommune har for barnehageåret 2015 valgt og engasjere Telemarksforskning til 
utregning av satsene til de private barnehagene. Dette for at det skulle bli så riktig som mulig 
både for de private barnehagene og Marker kommune. 
 
Vurdering 

Det er “Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager” , fastsatt ved kongelig resolusjon 31. oktober 2011, som er bakgrunn 
for utregning av tilskuddet. Regjeringen vedtok 13. juni 2014 at tilskuddet til private 
barnehager skal beregnes på grunnlag av kommunale regnskap, ikke av budsjetterte kostnader. 
Den nye beregningsmetoden skal gjelde fra 1. januar 2015. I revidert nasjonalbudsjett for 
2014 ble det besluttet at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre minimum 98 
prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig 
finansiering. 
Kommunens faktiske driftskostnader i egne barnehager to år før tilskudd såret skal danne 
grunnlag for kommunens beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale 
barnehager fra og med 2015. Derfor skal elementene i satsberegningen, med unntak av 
foreldrebetalingen, være fra  to år før tilskudds året. Barnetallet i de kommunale barnehagene 
skal også være fra to år før tilskudds året. 
Informasjonen som kreves for å beregne tilskuddssatsene er kostnader, foreldrebetaling og 
antall barn i kommunale barnehager.  
Merknaden til forskriftens § 3 angir hvilke kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for 
beregning  av tilskudd til driftskostnader. Eventuelle kapitalkostnader i kommunens 
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barnehageregnskap skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader siden det gis 
et eget tilskudd til kapitalkostnader. Videre skal eventuelle kostnader til fellesadministrasjon i 
barnehageregnskapet trekkes fra siden det beregnes et eget påslag på fire prosent for å ta 
høyde for disse kostnadene. Dette omfatter sektoruavhengige kostnader knyttet til blant annet 
regnskap og revisjon, personalfunksjon og IKT tjeneste. Kostnader knyttet til HMS og 
bedriftshelsetjeneste omfattes også. 
 
 
Kostnader og foreldrebetaling i kommunale barnehager 2015, Marker kommune 
 2015 (basert på regnskap 2013) 
Driftskostnader i kommunale barnehager Kr 6.637.320 
  
Total foreldrebetaling Kr 1.511.952 
 
Kostnader i 2013-kroner, skal korrigeres med kommunal deflator for 2014 og 2015, slik at det 
tas hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret, jf. 
Forskriftens § 4. Kommunal deflator for 2014 og 2015 er henholdsvis 3,0 prosent og 3,0 
prosent. 
 
Barnetallene som skal brukes i tilskuddssatsberegningene skal være fra samme år som 
grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager. 
Dette betyr barnetallene fra to år før tilskuddsåret. En måte å finne gjennomsnittlig antall barn 
i regnskapsåret, er å vekte gjennomsnittet av barnetallet i årsmeldingene før regnskapsåret og 
barnetallet i årsmeldingen for regnskapsåret. 
 
Antall heltidsplasser i kommunale barnehager, årsmelding pr 15.12.12, 15.12.13 og vektet 
gjennomsnitt 2013, Marker kommune 
 
 15.12.12 (1) 15.12.13 (2) Vektet 2013 (3) 
Barn 0-2 år 14,6 13,6 14,2 
Barn 3-6 år 34,3 37,6 35,7 
Totalt 48,9 51,3 49,9 
 
Tilskuddssatsen for tilskudd til driftskostnader i 2015 etter § 4 beregnes ved å dividere den 
offentlige finansieringen i 2013 for henholdsvis små og store barn på antall heltidsplasser for 
små og store barn i 2013 
 
Tilskuddet utgjør kr 178.274 pr plass for barn under 3 år og kr 89.985 pr plass for barn over 3 
år. 
 
Antall heltidsplasser i ordinære ikke-kommunale barnehager, årsmelding per 15.12.14, 
Marker kommune 
 0-2 år 3-6 år Totalt 
Tussilago 9,8 37,4 47,2 
Øymark 9,2 14,5 23,7 
Annen etasje 7,5 20,3 27,8 
 
Til sammen gir dette et beregnet kommunalt tilskudd på kr 11.219.293 i 2015. 
Marker kommune har 3 tellinger i året, og da kan dette tallet endres. 
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Marker kommune får i 2015 beregnet en behovsinndeks på barnehage som innebærer at 
kommunen framstår som ca 23 prosent mindre kostnadskrevende å drive enn 
gjennomsnittskommunen. Et lavere utgiftsbehov en landsgjennomsnittet kan forklares ut fra 
en lavere andel barn i målgruppen (1-5 år) og et lavere utdanningsnivå enn 
landsgjennomsnittet. Oppstillingen viser at kommunens utgiftsbehov på barnehage har økt de 
siste årene (fra 37 % under landsgjennomsnittet i 2011 til 23 % under landsgjennomsnittet i 
2015). 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  10.09.2015 
Saksmappe:  15/472 
 

 

 

Eiendomsskatt på produksjonsutstyr i verk og bruk - høring  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/15 Formannskapet 17.09.2015 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Marker kommune oppfordrer Regjeringen til å forkaste forslaget til endringer i 
reglene om eiendomsskatt på verk og bruk. 
 
Marker kommune stiller seg bak uttalelsen til KS med hensyn til anbefalinger og 
begrunnelse.  
 
 
 
 

Sammendrag 

 
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre reglene om eiendomsskatt på 
arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. 

Om endringen sies det i høringsbrevet: 

Etter gjeldende regler skal arbeidsmaskiner mv. tas med i eiendomsskattegrunnlaget for verk 

og bruk når de anses å være ”ein part av sjølve føretaket”. I høringsnotatet legges det fram to 

alternative forslag til endring av reglene. Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og–

installasjoner skal fritas for eiendomsskatt. Alternativ 2 fjerner verk og bruk som egen 

kategori og det vil derfor ikke lenger være mulig å kun ha eiendomsskatt på verk og bruk. 

Verk og bruk vil dermed eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom. Dette innebærer 

at produksjonsutstyr og –installasjoner fritas for eiendomsskatt, og det gir økt likebehandling 

mellom ulike typer næringseiendom. Eiendomsbeskatning etter reglene for alminnelig 

næringseiendom medfører også at gjenanskaffelsesprinsippet ikke lenger gjelder som 

hovedregel for verdsettelse. Ingen av alternativene medfører endringer i verdsettelsen av 

vannkraftanlegg. 

Målet er å gjøre utskrivingen av eiendomsskatt mer forutsigbar og at eiendomsbeskatningen 

av verk og bruk blir mer lik eiendomsbeskatningen av andre næringseiendommer. 

 
Omleggingen medfører et inntektsbortfall for kommunene på i overkant av 1,5 mrd. Marker 
kommune har i sum ca 2 mill kr pr år i eiendomsskatt på verker og bruker. Dersom de 
foreslåtte endringene gjennomføres vil det aller meste av dette fall bort. Unntaket er 
beskatningen av vannkraft som for vår del utgjør kr 212 000 pr år. Endringen vil gjøre at et 
eventuelt vindkraftprosjekt i kommune faller utenom beskatning. 
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Bakgrunn 

 
Finansdepartementets forslag av 18.juni 2015 til endringer i reglene om 
eiendomsskatt på verk og bruk medfører store endringer i beskatningen på nasjonalt 
nivå. Marker kommune har lenge hatt eiendomsskatt på “verker og bruk”, men ikke 
annen næringseiendom eller eiendom for øvrig. I sum har dette utgjort i underkant 
av 1 mill kr pr år for kommunen. Etter retaksering i 2015 er denne summen økt til ca 
2 mill., hvorav ca 10 % kommer fra vannkraftanlegg. Det totale beløpet er 
beskjedent i forhold til mange av våre nabokommuner som har betydelige inntekter 
fra vannkraftverkene i kommune. Kommunestyret har vedtatt at også eiendomsskatt 
for øvrig eiendom skal vurderes innført. 
 
Alternative endringer i regelverket er foreslått 

- produksjonsutstyr og installasjoner fritas eiendomsskatt 
- “verker og bruk” fjernes som egen kategori 

 
Begge alternativene betyr et inntektsbortfall på ca 90% av utskrevet eiendomsskatt i 
kommunen. 
 
Eigedomsskatteloven § 4 annet ledd annet punktum er det gitt noen eksempler på 
eiendommer som skal anses som verk og bruk:  
 
”Til verk og bruk vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, møllebruk, skipsvervar, 
industrielle verk, og likeeins gruver, steinbrot, fiskevær, saltehus, lenser, utbygde 
vassfall og vassfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- 
og driftsstader.” 
 
I Marker er slik eiendomsskatt utskrevet til 14 bedrifter 
 
Som bakgrunn for endringen gjengis innledning og sammendrag i høringsnotatet  
 
I Sundvolden-erklæringen har regjeringen gitt uttrykk for et ønske om å fjerne eiendoms-

skatten på maskiner. I tråd med dette sender departementet nå på høring forslag til endringer 

i regelen om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Endringene som foreslås 

vil gi bedre forutberegnelighet ved utskrivingen av eiendomsskatt både for kommunene og de 

eiendomsskattepliktige, og samtidig innebære en betydelig lettelse i skattebyrden for mange 

bedrifter. Motsatsen er en betydelig reduksjon i mange kommuners eiendomsskatteinntekter.  

 

Eiendomsskatt er en skatt som kan skrives ut på fast eiendom. Utgangspunktet i lov 6. juni 

1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) er derfor at løsøre ikke 

skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget. For næringseiendommer kategorisert som ”verk og 

bruk”, skal imidlertid arbeidsmaskiner mv. medtas i grunnlaget når de anses å være ”ein part 

av sjølve føretaket”. Regelen har blitt videreutviklet gjennom rettspraksis, og er grunnlaget 

for at det på verk og bruk kan ilegges eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. som anses å 

være en integrert del av den faste eiendommen. For andre næringseiendommer enn verk og 

bruk skrives det ikke ut eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv.  

 



  Sak 48/15 
 

 Side 11 av 20   
 

Med arbeidsmaskiner menes i denne sammenhengen alle maskiner som er installert for å 

betjene produksjonen/virksomheten. Likestilt med arbeidsmaskiner er «tilhøyrsle og ting som 

kan setjast i klasse med slikt». Nedenfor omtales dette samlet som «arbeidsmaskiner mv.».  

Hvorvidt arbeidsmaskiner mv. skal anses å inngå i eiendomsskattegrunnlaget, beror 
på en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor flere faktorer skal hensyntas. Etter 
rettspraksis skal det særlig legges vekt på hvor integrert arbeidsmaskinene mv. er, 
omkostningene ved eventuelt å flytte disse og mulighetene for alternativ bruk av 
bygningene. 
 
Regelen om arbeidsmaskiner mv. får ikke anvendelse på kraftverk. Grunnen til dette er at 

verdsettelsen av slike verk og bruk baseres på skattemessig formuesverdi etter særskilte regler 

i skatteloven. Med kraftverk siktes det her til vannkraftanlegg. Vindkraftanlegg følger de 

alminnelige verdsettelsesreglene, og regelen om arbeidsmaskiner mv. kommer derfor til 

anvendelse på denne typen anlegg.  

 

Gjeldende regel og praksis om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. har blitt kritisert fra 

ulikt hold. Det anføres at det er vanskelig å forholde seg til regelverket både for kommunene 

og de eiendomsskattepliktige. Vanskelighetene knytter seg både til regelens skjønnsmessige 

innhold, og manglende forutsigbarhet knyttet til praktiseringen av regelen. På den annen side 

har det blitt anført at arbeidsmaskiner mv. som er tilstrekkelig integrert i verk og bruk, utgjør 

en del av det faste anlegget, og at en endring av regelen vil innebære at man endrer en mer 

enn 100-årig praksis om definisjonen av verk og bruk i eiendomsskattesammenheng.  

 

Departementet presenterer i dette høringsnotatet to alternative forslag til endring av regelen 

om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. I forslaget til nye regler gjøres det 

bruk av begrepet «produksjonsutstyr og –installasjoner».  Alternativ 1 fritar 

produksjonsutstyr og –installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder verk og bruk som 

et selvstendig utskrivingsalternativ. Alternativ 2 fjerner verk og bruk som en egen kategori i 

eiendoms-skatten. Etter dette alternativet foreslås slike anlegg skattlagt som alminnelig 

nærings-eiendom.  

 

Reglene i § 4 annet ledd tredje og fjerde punktum, som definerer eiendomsskattegrunnlaget 

for verk og bruk, vil bli overflødige og foreslås opphevet. Alternativ 2 innebærer også andre 

endringer i eiendomsbeskatningen av anlegg som etter gjeldende rett er å anse som verk og 

bruk, herunder endring av verdsettelsesreglene. Ingen av alternativene medfører endringer i 

eiendomsbeskatningen av vannkraftanlegg 

 
Begge alternativer utjevner den ulikheten det er i grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt 

mellom verk og bruk og annen næringseiendom. Sistnevnte har normalt ikke arbeidsmaskiner 

mv. som inngår som en del av den faste eiendommen, da slike maskiner mv. regelmessig ikke 

er en nødvendig innsatsfaktor i den virksomheten som utøves. Ved at produksjonsutstyr og –

installasjoner holdes utenfor eiendomsskattegrunnlaget, vil verk og bruk utenom vann-

kraftanlegg få et lavere eiendomsskattegrunnlag enn etter dagens rettstilstand, og dermed et 

grunnlag for utskriving av eiendomsskatt som i prinsippet er sammenfallende med grunnlaget 

for annen næringseiendom.  

 

Begge alternativene vil forenkle dagens regelverk og medføre bedre forutsigbarhet ved 

utskrivingen av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg innebærer de lettelser i 

eiendomsbeskatningen av verk og bruk.  
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Departementet har ikke tatt stilling til hvilket alternativ som eventuelt bør erstatte dagens 

regel, men vil foreta en nærmere vurdering av dette etter høringsrunden. Det eksisterende 

statistikkgrunnlaget gir ikke et godt grunnlag for å beregne provenyvirkningene av å fjerne 

dagens regel om inkludering av arbeidsmaskiner mv. Det er likevel på det rene at store 

industrianlegg vil få betydelige skattelettelser som følge av forslaget. Dette motsvares av et 

betydelig inntektsbortfall for vertskommunene. Departementet legger til grunn at man 

gjennom høringen vil få bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene av forslagene.  

 
Også vannkraftanlegg anses som «verk og bruk» etter eigedomsskattelova, men 
følger særskilte regler mht. verdsettelsen. Eiendomsskatt for vannkraftanlegg 
beregnes på grunnlag av anleggets avkastning. Alle typer arbeidsmaskiner mv. 
inngår i grunnlaget, uten at det sondres mellom integrerte og ikke-integrerte 
maskiner. Departementet foreslår ingen endringer i reglene om eiendomsskatt på 
vannkraftanlegg. 
 
Vurdering 

 
Eiendomsskatt er en av de få mulighetene kommunene har til å påvirke sine inntekter. Av 355 
kommuner som skriver ut eiendomsskatt har 343 kommuner omfattet “verker og bruk” i sin 
utskriving. Dette innbefatter ofte de største og mest robuste bedriftene, slik at mange 
kommuner synes det er enklere å ilegge slik skatt enn det som rammer innbyggere og øvrig 
næringsliv. Vannkraftanlegg står for store inntekter innen denne kategorien og omfattes ikke 
av endringen.  KS konkluderer likevel med et beregnet inntektsbortfall på 74% dersom 
endringen gjennomføres. Den positive siden av dette er selvfølgelig en tilsvarende skattelette 
for næringslivet og større mulighet for investeringer for fremtiden. Av de 14 bedriftene som 
får utskrevet slik skatt i Marker er det kun en bedrift som har Marker som forretningsadresse. 
Eventuelle investeringer som følge av skattelette vil derfor lite trolig få særlig lokal effekt, 
selv om det likevel er positivt i en større sammenheng. 
 
Utskrevet skatt i Marker er ubetydelig sammenliknet med flere av våre nabokommuner med 
store kraftanlegg lokalisert. Det betyr likevel mye i en liten økonomi som Marker kommune. 
 
Vindkraft har vært et mye diskutert tema i kommunen og mange har brukt eiendomsskatt som 
ett av de viktigste argumentene for å tillate slik etablering. Det er beregnet en utliknet skatt på 
ca kr 250.000 pr turbin, og antall planlagte turbiner var opprinnelig 28. I ettertid er antallet 
justert noe ned, men i sum ville kommunen minimum fått kr 5 mill i eiendomsskatt. Dersom 
endringsforslaget vedtas, vil hele dette beløpet bortfalle og grunnlaget for vurderingen endres. 
Nå har Marker kommune overfor NVE ikke anbefalt slik etablering, men om det likevel skulle 
gis tillatelse, vil denne endringen være radikal. Inntekt til kommunene antas å ha vært en 
vesentlig del av vurderingsgrunnlaget i mange av kommunene der det er etablert slike anlegg. 
For nettselskapene og vindparkene ville ikke endringene hatt store økonomiske konse-
kvenser. Det de hadde spart i eiendomsskatt, måtte de ha tatt igjen i høyere selskapsskatt. 
Siden denne går til staten og ikke til kommunen, ville det ha vært kommunene som hadde tapt 
på endringen. Endringsforslaget oppfattes derfor som et forsøk på å overføre skatt fra 
kommune til stat, og på den måten svekkes kommunens inntektsgrunnlag ytterligere. 
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Landssamanslutninga for vasskraftkommunar LVK, Landssammenslutninga av Norske 
Vindkraftkommuner og KS har avgitt fyldige høringsuttalelser og anbefaler kommunene om å 
slutte opp om dette. De er entydige i sin fraråding av forslaget. 
 

KS sammenfatter legger spesielt vekt på følgende forhold 
 

- Verk og bruk beskattes ikke høyere enn annen næringseiendom 
- Dagens regler ikke mer tvistskapende enn forslaget 
- Sentrale retningslinjer styrker forutsigbarhet og likebehandling 
- Forslaget går ut over innholdet i Sundvolden-erklæringen 
- Skattegrunnlaget forskyves fra kommune til stat 
- Forslaget bryter med kommunenes forutsetninger for å tillate visse etableringer 
- Inntektsbortfall må kompenseres 

 
I oversendelsen til departementet oppsummeres det slik 
 

 
 
Marker kommune anbefales å støtte uttalelsen til KS i sin oversendelse. 
 
 
Konklusjon 

 
Marker kommune støtter ikke den forslåtte endringen, som vil innebære at 90 % av utskrevet 
skatt i Marker på denne kategorien eiendommer forsvinner. Kommunen slutter seg til den 
uttalelse som KS har oversendt departementet. 
 
 
Vedlegg: KSE-posten 
  Høringsuttalelse fra Landssamanslutninga for vasskraftkommunar LVK 
  Høringsuttalelse fra KS 
  Høringsuttalelse fra Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner  
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Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - forslag til nytt 

reglement  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/15 Formannskapet 17.09.2015 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Nytt revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte godkjennes.  
 
 

Bakgrunn 

Det ble i kommunestyrets møte 21.04.2015 – sak 25/15 fattet følgende vedtak:  
“Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av tre politikere for å gå gjennom og legge fram 
forslag til revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte.  
Leder: Roy Hagen 
Medlem Barbro Kvaal 
Medlem Anne Østbye 
 
Administrasjonen stiller som sekretær for arbeidsgruppa.  
Det reviderte reglementet legges fram for politisk behandling før høstens valg” 
 
Bakgrunnen for dette vedtaket var at ordføreren i kommunestyret 24.03.15 kom med forslag 
om å nedjustere sin godtgjørelse fra 85% til 82% av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter 
som et sparetiltak i kommunens økonomiske situasjon.  
I tillegg ble det bedt om at resten av reglementet også skulle revideres.  
 
Vurdering: 

Arbeidsgruppen har hatt 2 møter og foreslår følgende endringer til nytt revidert reglement;  
 
For bedre oversikt har en endret på punktrekkefølgen. 
 
Under pkt. 2, 2. setning er endret til; Denne godtgjørelsen inkluderer godtgjørelse som 

medlem av formannskapet. 

 
Administrasjonsutvalget har fått eget nytt pkt. (6): Medlemmer av administrasjonsutvalget får 

møtegodtgjørelse tilsvarende 1 ‰ av ordførers lønn for hvert fremmøte. 

 
Tillitsvalgte har fått eget punkt (11). Tillitsvalgte som møter i partsammensatte utvalg utenom 

arbeidstid får møtegodtgjørelse avhengig av type møter etter gruppeinndeling, I, II og III.  
 
Tidligere pkt. 9 er flyttet til pkt. 4 - Gruppering av nemnder, råd og utvalg har en foretatt 
endringer i; 
Gruppe: I- Kanalselskapet. Foreslås å ta ut. 
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Gruppe II Overformynderiet ut.(overført til fylkesmannen 01.07.2013) 
Gruppe III: Skatteutvalget - avviklet 

        Stemmestyre  - ut.  ( Vedtatt i valgstyret den 16.06.2015 – egen godtgjørelse. 
         Kommunalt råd for funksjonshemmede – Ut. Avviklet. 
Nytt pkt:     Regiontrådsmedlemmer 
                   IKS representantskapsmedlemmer 
 
Pkt. 15 – Revidering 
Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte revideres innen utgangen av valgperioden. 

 
 
Konklusjon: 

Ut i fra ovenstående foreslår rådmannen å godkjenne forslag til nytt revidert reglement for 
folkevalgte for Marker kommune. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1.  Forslag til nytt revidert reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i 
Marker. 

2. Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Marker. (pr.d.d.) 
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Tertialrapport - 2. tertial 2015  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/15 Formannskapet 17.09.2015 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tertialrapport for 2. tertial 2015 tas til orientering. 
 
 
 
Bakgrunn 

Forskrift om årsbudsjett § 10 sier at “administrasjonssjefen, eventuelt kommunestyret skal 
gjennom budsjettåret legge frem rapport for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter 
og utgifter i forhold til vedtatte årsbudsjett.” Uttrykket “gjennom budsjettåret” tolkes i 
forklaringene til forskriften til å være minimum to ganger pr år. 
 
Rådmann har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. I tillegg 
rapporterer rådmann til formannskap hver måned en oversikt over økonomien totalt og pr 
virksomhet. 
 
Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg, samt en totaloversikt pr virksomhet på 
resultat pr 31.08.15. 
 
Vurdering 

Virksomhetene totalt disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på kr 237,7 mill. – herav 
utgifter til lønn med kr 159,5 mill, eller ca 65,77 %. Inntekter er stipulert til kr 57,8 mill, slik 
at netto budsjettramme utgjør kr 179,5 mill.  
 
Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,67 %. 
I en normalsituasjon vil belastningen likevel være noe høyere enn dette da lønnsutbetalingen i 
periode 6 (juni) er negativ.  
Regnskapet viser en netto utgift på kr 118,3 mill. Dette tilsvarer 65,91 % av budsjettet for hele 
året. Tilsvarende for samme tertial i 2014 var til sammenligning 66,41 %. 
Disse tallene er etter budsjett endring vedtatt i kommunestyret 16.06 sak PS 48/15, hvor det 
ble vedtatt og spare kr 5.771.000 
 
Skatt og rammeoverføringer 
Skatteinngangen for perioden januar-august 2015 viser samlet kr 46,1 mill – det vil si ca 67,3 
% av budsjettert inngang for hele året.  Til sammenligning var denne 61,2 % på samme 
tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til kr 68,5 mill. Inngangen er kr 
3,0 mill foran budsjett. 
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Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på kr 79,3 
mill – det vil si 68,6 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 66,4 
% på samme tidspunkt i fjor. 
Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevningen ligger kr 1,0 mill foran budsjett. 
Viser igjen til vedtak i kommunestyret 16.06.15, sak PS 48/15, hvor det ble vedtatt at 
innsparingene på virksomhetene skulle brukes til og redusere inntektssiden, altså 
rammeoverføringene. Derfor ser tallene bedre ut nå. 
 
Konklusjon 

Kommunestyret har gjennom å vedta budsjettet for 2015 også fordelt tilgjengelige rammer 
mellom virksomhetene, jfr budsjettskjema 1 A og 1 B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte 
rammer foretas av virksomhetene. Alle justeringer mellom virksomhetene derimot må 
eventuelt behandles av kommunestyret. 
Resultatene etter 2. tertial oppsummeres slik: 
De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år i forhold til 
tildelte og endrede rammer i budsjett 2015. Men, det registreres også reelle avvik, i første 
rekke gjelder dette for områdene barnevern, psykisk helse, private barnehager.  
Den økonomiske utviklingen til Marker kommune skaper grunn til bekymring, vi har fortsatt 
merforbruk på barnevern og psykisk helse, der virksomhetsleder varsler et merforbruk pr 
31.12 på kr 3,5 mill. 
Lønnsoppgjøret for 2015 som endrer rammene for virksomhetene, er ikke fordelt ut pr 
virksomhet pr 31.08.15. 
Ellers henvises det til kommentarene og utfyllende informasjon fra hver virksomhet som 
følger vedlagt. 
 
Vedlegg 

Oversikt over alle virksomheter  
Tertialrapporter pr virksomhet med regnskap 
Oversikt over konto 12700 – andre tjenester  
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Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/15 Formannskapet 17.09.2015 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Marker kommune støtter forslagene til endringer av inndelingsloven og kommuneloven. 
Forslagene til endringer gir som resultat at disse to lovene blir hensiktsmessige redskap 
for kommunesammenslåinger og grenseendringer mellom kommuner.   

2. Marker kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger legges til grunn for lovendringene.  

 
 
 
Bakgrunn: 

I brev av 09.06.2015 inviteres kommunene til høring når det gjelder forslag om enkelte 
endringer i lov av 15. juni 2001 nr 70 om fastsetting og endring av kommune- og 
fylkesgrenser (inndelingsloven) og lov av 25 september 1992 nr 107 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven).  Høringsfristen er satt til 1. oktober 2015.  
 
Inndelingsloven er en prosess- og gjennomføringslov for endringer i kommune- og 
fylkesgrenser.  Inndelingsloven er laget for å løse enkeltsaker.  Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har i det pågående arbeidet med kommunereformen blitt 
oppmerksom på at det er behov for å gjøre mindre endringer, for at loven skal bli et 
hensiktsmessig redskap ved grenseendringer. 
 
I forslag til endringer av inndelingsloven og kommuneloven er følgende områder berørt: 

 Regler for hvordan ROBEK-status skal håndteres ved kommunesammenslåinger. 

 Klargjøring av hvordan behandle spørsmål om eventuell forkjøpsrett for aksjer skifter 
eier fra en kommune til en annen. 

 Endring av reglene om hvordan en skal gjennomføre grenseendring som gjelder en 
mindre del av en kommune. 

 Hvordan håndtere valg knyttet opp mot en kommunesammenslåing og reglene 
knyttet opp mot felles kommunestyremøte(r).  

 Hvordan håndtere delegering i parlamentariske styrte kommuner når diet gjelder 
styring av kommunale foretak  

 Regler når det gjelder plikten til kunngjøring av møter, selv om møtet sannsynligvis 
kommer til å bli holdt for lukkede dører.  

 
 
Om Robek-status 
Det fremmes to alternativer løsninger når det gjelder spørsmålet om ROBEK-status ved 
kommunesammenslåinger.   
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Alternativ 1 innebærer at fylkesmannen skal sørge for automatisk innmelding av den nye 
kommunen i forbindelse med sammenslåingen dersom en av kommunene var i ROBEK før 
sammenslåingen.  Samtidig gis fylkesmannen en tidsavgrenset fullmakt til å vedta at ROBEK-
status likevel ikke skal videreføres til den nye kommunen dersom det ikke er behov for 
kontroll. 
 
Alternativ 2 er å snu utgangspunktet slik at ingen av de nye sammenslåtte kommunene blir 
registrert i ROBEK, selv om en eller flere av opprinnelige kommunene var i ROBEK før 
sammenslåingen. Fylkesmannen gis en tidsbegrenset fullmakt til å vedta at ROBEK-status 
likevel skal videreføres dersom det fremdeles er et kontrollbehov i den nye kommunen. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet går i høringsnotatet inn for alternativ 2. 
 
Om forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslår at forkjøpsrett ikke kan gjøres 
gjeldende når aksjer skifter eier fra en kommune til en annen kommune i forbindelse med 
sammenslåing eller deling av kommuner. 
 
Om grensen mellom deling og grensejustering 
Det er etter kommunal- og modernisering departementets vurdering behov for å 
tydeliggjøre prosesskrav der en kommune slutter å eksistere og de enkelte delene blir lagt til 
andre kommuner.  Hensynet til smidige sammenslåingsprosesser tilsier at kravene til 
formelle prosesser ved inndelingsendringer ikke bør være mer omfattende enn nødvendig.  
 
I forslaget til endringer i inndelingsloven legges det opp til at det blir mulig å gjennomføre 
grensejusteringer mellom kommuner i forbindelse med kommunesammenslåinger.  Dette vil 
være aktuelt dersom en mindre del av en kommune skal legges til en kommune, mens 
hoveddelen av kommunen skal slås sammen med annen kommune.  
 
Om felles kommunestyremøte  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at departementet kan gjøre unntak 
fra kravet om felles kommunestyremøte.  Unntaket er knyttet opp mot at det allerede 
foreligger tilstrekkelige lokale vedtak i hvert kommunestyre om sammenslåing.  
 
Om nytt kommunestyre etter sammenslåing  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å kodifisere praksis om 
sammensetning av kommunestyret etter sammenslåing.  Forslaget går ut på at Kongen får 
hjemmel til å korte ned valgperioden og til å fastsette at det nye kommunestyret blir pekt ut 
av og mellom de valgte kommunestyrene. 
 
Om endring i kommuneloven – anledning til å delegere styringa av kommunale foretak i 
parlamentarisk styrte kommuner 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslår at kommunestyret i parlamentarisk 
styrte kommuner skal kunne delegere styringa av kommunale foretak til kommunerådet, 
med anledning til å videre delegere til de enkelte kommunerådene.  Om myndigheten blir 
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delegert, vil kommunerådet eller den enkelte kommunerådene fremdeles være 
parlamentarisk ansvarlig overfor kommunestyret.  
 
Om endring i kommuneloven – plikt til å kunngjøre møte i folkevalgte organ og i 
kommunale foretak 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å endre reglen om plikten til å 
kunngjøre møte i folkevalgte organ, for å klargjøre at det også er plikt til å kunngjøre møte 
som sannsynligvis kommer til å bli holdt for lukkede dører. Det foreslås at denne plikten om 
å kunngjøre møte også skal gjelde for kommunale foretak.  
 
 
 
Vurdering: 

Hensikten med de foreslåtte endringer i inndelingsloven og kommuneloven, er å legge til 
rette for flere mulige løp for de formelle prosesser rundt eventuelle 
kommunesammenslåinger.  Endringene vil understøtte de formelle prosesser for ulike 
måter å gjennomføre kommunesammenslåinger på. 
 
Det er positivt at det åpnes for flere måter å gjennomføre kommunesammenslåinger på om 
det blir aktuelt.  Kommunene vil stå friere til å velge hvordan de vil gjennomføre eventuelle 
kommunesammenslåinger.   
 
Departementet foreslår to alternativer når det gjelder hvordan en skal håndtere en 
eventuell ny kommune som vil bestå av en eller flere tidligere ROBEK-kommune(r).  
Alternativ 2 har en mer positiv tilnærming ved at den nye kommunen i utgangspunktet ikke 
plasseres automatisk på ROBEK-listen, selv om en eller flere av de tidligere kommunene som 
blir en del av den nye kommunen har ROBEK-status.  I alternativ 2 skal det gjøres en 
vurdering av fylkesmannen om det fortsatt er et kontrollbehov som tilsier at den nye 
kommunen også skal ha ROBEK-status.  Alternativ 2 som innebærer at det skal være en 
skjønnsmessig vurdering av om en eventuell ny kommune skal få ROBEK-status, griper i 
mindre grad inn i det kommunale selvstyret. Derfor anbefales det at det er alternativ 2 som 
legges til grunn når endringene av inndelingsloven og kommuneloven skal opp til behandling 
i Stortinget.   
 
 
Konklusjon: 

 Forslagene til endring av inndelingsloven og kommuneloven anbefales. 

 Alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved kommunesammenslåinger anbefales 
lagt til grunn for lovendringene. 

  
 
Vedlegg: 

Høringsbrev datert 10.06.15.  
 


	Møteinnkalling
	Godkjenning av protokoll
	Kommunereformen Utrednings- og forhandlingsmandat
	Eiendomsskatt Retningslinjer for taksering av eiendommer
	Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager
	Eiendomsskatt på produksjonsutstyr i verk og bruk - høring
	Reglement for godtgjørelse til folkevalgte - forslag til nyttreglement
	Tertialrapport - 2. tertial 2015
	Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven


VS: LVKs høringsuttalelse om eiendomsskatt på verk og bruk

		From

		Postmottak Marker

		To

		Espen Jaavall; Vidar Østenby

		Recipients

		espen.jaavall@marker.kommune.no; Vidar.Ostenby@marker.kommune.no



 





 





  _____  



Fra: LVK <post@lvk.no>
Sendt: 31. august 2015 15:39
Til: Postmottak Marker
Emne: LVKs høringsuttalelse om eiendomsskatt på verk og bruk 


 



	 	LVK-nytt - 31. august 2015






	


 


 


 





LVKs høringsuttalelse om eiendomsskatt på verk og bruk








 





 





LVK har i dag avgitt høringsuttalelse til departementets forslag til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk. LVK ber regjeringen forkaste forslagene om at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal inngå i skattegrunnlaget og avviklingen av begrepet verk og bruk. Begge alternativene innebærer i realiteten en avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk.





LVK er tilfreds med at vannkraftproduksjonsanlegg er holdt utenfor. Forslagene rammer likevel samtlige av LVKs medlemskommuner, ettersom det vesentlige av eiendomsskatt på kraftlinjer, industrianlegg, vindkraftanlegg og telenett vil bortfalle. LVK viser til at KS har anslått kommunenes samlede inntektstap i størrelsesorden 1,7 milliarder kroner årlig. 





LVK oppfordrer alle medlemskommunene til å levere egne høringsuttalelser, hvor kommunene redegjør for årlig inntektstap i den enkelte kommune, betydningen for kommunal velferd og tjenestetilbud, samt eventuelle forutsetninger som har ligget til grunn for kommunens tilslutning til etablering av kraftlinjer og store industrianlegg. Høringsfristen er 18. september 2015.





Vedlagt følger LVKs høringsuttalelse 31. august og enstemmig resolusjon vedtatt på landsmøtet 21. august 2015 (resolusjonen følger som vedlegg til høringsuttalelsen).
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RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER I 


HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT. 


1. Innledning 
Dette dokumentet gir de nødvendige retningslinjer og rammer for taksering av 
eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven i Marker kommune. Dokumentet er delt i 
de skatteobjekt kategorier som er hjemlet i eiendomsskatteloven; Boliger og fritidsboliger, 
verker og bruk, og næringseiendommer. Dokumentet beskriver rammer og retningslinjer 
for alle faste eiendommer i kommunen uavhengig av ulike utskrivningsalternativer. 
Utskrivningsalternativer vedtas av kommunestyret. 
Rammene og retningslinjene skal bidra til at takstnivåene blir i henhold til 
sakkyndigenemndas vurderinger, og at det sikrer en rettferdighet og likebehandling av 
skatteobjektene når takseringen gjennomføres. Sakkyndigenemnda har gjennomført 
prøvetaksering for fastsettelse av rammer for å utøve et rimelig likhetsprinsipp ved 
takseringen.  
Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven §8 A-2 
første ledd; 
 
Verdet av eigedomen skal setjas til det beløp ein må gå ut frå eigedomen etter si 
innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve 
ved fritt sal. 
 
Alle takstforslag pr. skatteobjekt er å betrakte som foreløpige inntil sakkyndigenemndas 
gjennomgang og endelig takstvedtak. 


2. Faktor for aldersmessig standard  
For taksering av skatteobjekter hvor aldersmessighet skal vurderes skal nedenfor stående 


tabell benyttes for fastsettelse av aldersfaktor af. 


-2011 2010-1955 1954- Byggeår 


1,0 1 – 0,4/55(2010 – byggeår) 0,6 Faktor 


 


3. Fritak fra eiendomsskatt 
Eiendommer som skal fritas for skatt er hjemlet i eiendomsskatteloven §5. Eiendommer 


som helt eller delvis kan fritas fra eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven §7. 


Enkeltfritak avgjøres av formannskapet.  


4. Hovedrammer for taksering av boliger og fritidsboliger 
For takseringsgrunnlaget benyttes ulike grunnlag for beregning av skattegrunnlag. 


Fremgangsmåten for taksering er gitt for bolig, sekundærbolig, våningshus, kårbolig og 


fritidsbolig. 
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A. Bolig (primærbolig) 


For boligeiendommer (primærbolig) med frittliggende bebyggelse, rekkehus, borettslag 


og lignende benyttes formueskattegrunnlaget satt etter skattelovens § 4-10 andre ledd 


som er 25% andel av antatt omsetningsverdi. I henhold til eiendomsskatteloven § 8 C-1 


andre ledd multipliseres denne med en faktor 4 for å gi en prosentdel 100. For å 


kompensere for en eventuell usikkerhet multipliseres skattegrunnlaget med en faktor 


på 0,8. Kvadratmetersatsen som beregningsgrunnlag for formueskattegrunnlaget tar 


hensyn til boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet. Geografisk beliggenhet 


tar kun hensyn til i og utenfor tettbebygd strøk. Det vil si sjønærhet som påvirker 


omsetningsverdi ikke er hensyntatt. Dette kompenseres for boliger utenfor bymessig 


strøk med en faktor for å justere skattegrunnlaget for eiendomsskatt for sjønære 


eiendommer til Rødenessjøen, Øymarksjøen og Stora Lee. Justeringsfaktoren er 


fremtatt med bakgrunn i prøvetaksering av typiske boliger i Marker kommune. 


Skattegrunnlaget for eiendomsskatt på boliger beregnes som følger; 


fg=Formuegrunnlag 
sf=Sikkerhetsfaktor (2015=0,8) 
bf=Beliggenhetsfaktor for boliger utenfor bymessige strøk (1-1,2) 
sg=Skattegrunnlag 
 
Skattegrunnlaget(sg) utregnes slik: 
 
sg = fg x 4 x 0,8 x bf 
 
Faktorer (bf) for boliger utenfor bymessige strøk: 
1,0 = Boliger med lengre avstand enn 100m fra sjø. 
1,2 = Boliger med mindre avstand enn 100m fra sjø. 
 
 


B. Sekundærbolig 


Boligeiendom som sekundærbolig er en bolig eieren har i tillegg til sin primærbolig hvor  


eieren har sin bopel. For sekundærbolig med frittliggende bebyggelse, rekkehus, 


borettslag og lignende benyttes formueskattegrunnlaget satt etter skattelovens § 4-10 


andre ledd som er 70% andel av antatt omsetningsverdi. I henhold til 


eiendomsskatteloven § 8 C-1 andre ledd multipliseres denne med en faktor 1,4 for å gi 


en prosentdel 100. For å kompensere for en eventuell usikkerhet multipliseres 


skattegrunnlaget med en faktor på 0,8. Kvadratmetersatsen som beregningsgrunnlag 


for formueskattegrunnlaget tar hensyn til boligtype, byggeår, areal og geografisk 


beliggenhet. Geografisk beliggenhet tar kun hensyn til i og utenfor tettbebygd 


(bymessige) strøk. Det vil si sjønærhet som påvirker omsetningsverdi ikke er 


hensyntatt. Dette kompenseres med en faktor for å justere skattegrunnlaget for 


eiendomsskatt for sjønære eiendommer til Rødenessjøen, Øymarksjøen og Stora Lee. 


Justeringsfaktoren er fremtatt med bakgrunn i prøvetaksering av typiske boliger i 


Marker kommune. 


Skattegrunnlaget for eiendomsskatt på sekundærboliger beregnes som følger; 
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fg=Formuegrunnlag 
sf=Sikkerhetsfaktor (2015=0,8) 
bf=Beliggenhetsfaktor for boliger utenfor bymessige strøk (1-1,2) 
sg=Skattegrunnlag 
 
Skattegrunnlaget(sg) utregnes slik: 
 
sg = fg x 1,4 x 0,8 x bf 
 
Faktorer (bf): 
1,0 = Boliger med lengre avstand enn 100m fra sjø. 
1,2 = Boliger med mindre avstand enn 100m fra sjø. 
 


C. Våningshus 


For våningshus er ikke formueskattegrunnlag for beregning av skattegrunnlag for 


eiendomsskatt tilgjengelig. Skatteobjektene takseres etter en grunnpris pr. KVM og P-


ROM areal som rapporteres inn fra skatteyter på eget skjema. Se vedlegg C. Som P-


ROM regnes det kun opp til 240KVM, areal utover dette omfattes ikke av 


skattegrunnlaget for eiendomsskatt. Beliggenhets faktor er lik for alle våningshus og er 


ivaretatt i grunnprisen pr. KVM. Faktor for våningshusets alder fastsettes med faktor 


1,0 for boliger oppført i 2010 eller nyere og reduseres gradvis for eldre boliger. Se 


kapittel 2. For våningshus på konsesjonspliktig landbrukseiendom reduseres 


skattegrunnlaget med en faktor på 0,7. 


Skattegrunnlaget for eiendomsskatt på sekundærboliger beregnes som følger; 


A = Areal 
Sf = Sikkerhetsfaktor (2015=0,8) 
sg = Skattegrunnlag 
af = aldersfaktor 
 


sg =A x 10 000,- x 0,8 x 0,7 x af 


 


Maks tellende P-ROM er begrenset oppad til 240m2. 


 


D. Kårbolig 
For kårboliger er ikke formueskattegrunnlag for beregning av skattegrunnlag for 


eiendomsskatt tilgjengelig. Skatteobjektene takseres etter en grunnpris pr. KVM og P-


ROM areal som rapporteres inn fra skatteyter på eget skjema. Se vedlegg D. Som P-


ROM regnes det kun opp til 240KVM, areal utover dette omfattes ikke av 


skattegrunnlaget for eiendomsskatt. Beliggenhets faktor som knyttes til våningshus er 


ivaretatt i grunnprisen pr. KVM med en reduksjonsfaktor på 0,7% i forhold til grunnpris 


pr. KVM for våningshus. Faktor for kårhusets alder fastsettes med faktor 1,0 for boliger 


oppført i 2010 eller nyere og reduseres gradvis for eldre boliger. Se kapittel 2. For 


kårhus på landbrukseiendom med konsesjonsplikt reduseres skattegrunnlaget med en 


faktor på 0,7. 
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Skattegrunnlaget for eiendomsskatt på sekundærboliger beregnes som følger; 


A = Areal 
Sf = Sikkerhetsfaktor (2015=0,8) 
sg = Skattegrunnlag 
af = aldersfaktor 
 


Sg =A x 7 000,- x 0,8 x 0,7 x af 


 


Maks tellende P-ROM er begrenset oppad til 240m2. 


 


E. Fritidsboliger 


For fritidsboliger og hytter er ikke formueskattegrunnlag for beregning av 


skattegrunnlag for eiendomsskatt tilgjengelig. Skatteobjektene takseres etter en 


grunnpris pr. KVM og grunnareal som rapporteres inn fra skatteyter på eget skjema. Se 


vedlegg E. Faktor for fritidsboligens eller hyttens alder fastsettes med faktor 1,0 for de 


som er oppført i 2010 eller nyere og reduseres gradvis for alder. Se kapittel 2. 


Beliggenhet av fritidsbolig og hytte har betydning for en omsetningsverdi og 


kompenseres med en faktor for å justere skattegrunnlaget for eiendomsskatt for 


sjønære eiendommer til Rødenessjøen, Øymarksjøen og Stora Lee. Justeringsfaktoren 


er fremtatt med bakgrunn i prøvetaksering av relevante og typiske fritidsboliger og 


hytter i Marker kommune. 


Skattegrunnlaget for eiendomsskatt på fritidsboliger og hytter beregnes som følger; 


Areal(A) av fritidsboligen målt utvendig. Terrasser og verandaer er ikke medregnet.  
 
Skattegrunnlaget(fg) utregnes slik: 
 
A = Areal 
sf = Sikkerhetsfaktor (2015=0,8) 
sg = Skattegrunnlag 
bf=Beliggenhetsfaktor (1-1,5) 
af = aldersfaktor 
 
 
sg = A x 10 000,- x bf x 0,8 x af 
 
Faktorer (bf): 
1,0=Ikke sjønære 
1,2=Sjønære Øymarksjøen 
1,2=Sjønære Rødenessjøen 
1,5=Sjønære Stora Lee 


 
Fritidsboliger og hytter/hyttefelt som ligger mellom fylkesveien og Rødnes- og 
Øymarksjøen, dog ikke mer enn 100m fra sjø, regnes som sjønære. 
Fritidsboliger og hyttefelt ved Stora Lee som ligger nærmere enn 100 fra sjø regnes 
som sjønære. 
Maks tellende areal er begrenset oppad til 240m2. 
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5. Hovedrammer for taksering av næringseiendommer. 
Skattegrunnlaget for næringseiendommer fastsettes basert på årlig brutto leie som 


fremkommer ved hva en kvadratmeter av bebygde arealer kan leies ut for i det åpne 


markedet, såkalt leiemeterpris – kr / m² pr år. Brutto leie fratrekkes eierkostnader som ikke 


er fordelt på leietakere. Eierkostnader fastsettes til 20% av brutto leie. Disse omfatter 


typisk; 


 Vedlikeholdskostnader innvendig (på fellesarealer) 


 Forsikring (bygning) 


 Utskiftning av tekniske anlegg som ikke lenger økonomisk sett lar seg vedlikeholde 
på en forsvarlig måte 


 Administrasjonskostnader (forvaltning, revisjon med mer) 
 


Netto leie, brutto leie – eierkostnader, kompenseres med en ledighetsfaktor som 


fastsettes som et ledighetsgjennomsnitt for næringslokaler i kommunen og 


kapitaliseringsfaktor som fastsettes basert på eiendommens attraktivitet. 


Tomteverdi settes til 0. 


6. Hovedrammer for taksering av verker og bruk 
Skatteobjekter under kategorien verker og bruk ble innført i 2003 og re-taksert i 2015. 


Skatteobjekter som omfattes av verker og bruk er (ref eiendomsskatteloven §8 A-2 andre 


ledd): 


Ved taksering av fabrikkar og andre industrielle anlegg, skal ein ta med maskiner og anna 


som høyrer til anlegget og er nødvendig for å oppfylle formålet med anlegget. 


Arbeidsmaskiner med tilhøyrsle og liknande, som ikkje er en integrert del av anlegget skal 


ein ikkje ta med. 


Industrielt anlegg omfattes ikke av eiendomsskatteloven som kategorien verker og bruk 


dersom; 


 Maskiner har løs eller enkel fysisk forankring eiendommen 


 Har enkel flyttbarhet og at det er ingen særskilte bygningsmessige tilpasninger til 


produksjonsutstyret.  


 Bygningen kan benyttes til andre formål uten særskilte omstillingskostnader 


 


Skatteobjektene er maskiner o.a. som inngår i den direkte produksjonslinjen. 


Råvarelager og ferdigvarelager omfattes ikke av verker og bruk, men faller under 


kategorien «næringseiendom». 
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Takseringsprinsippet for verker og bruk beregnes ved teknisk gjenanskaffelsesverdi ved å 


verdsette de enkelte eiendeler som inngår i den virksomhet som anses som verker og 


bruk og summere verdien. Verdsettelsen fastsettes med utgangspunkt i anleggets 


substansverdi, hvilket tilsvarer investeringskostnadene korrigert for slit og elde og andre 


generelle verdiendringer. 


For energiproduksjon og masseuttak anvendes prinsippet for avkastningsverdi. 


Det er ikke brukt sjablonger ved taksering av verk og bruk. 


Verk og bruk skal besiktiges, men signalnett og kraftnett er vanskelige å besiktige. 


Derfor inngås det avtale med eierne av disse om at man ikke besiktiger dem. 
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Vedlegg A 


 
Beregning av eiendomsskatt på bolig. 


Skjemaet RF-1282 skal brukes til å innrapportere nødvendige opplysninger for verdsettelse av 
boligeiendommer er eier av.  
Boligopplysningene skal innrapporteres når: 


1. Det tidligere ikke er sendt inn opplysninger om boligen, for eksempel fordi boligen er oppført 
i løpet av året. 


2. Registrerte opplysninger om boligen må korrigeres fordi boligens P-ROM/BOA er blitt utvidet 
eller redusert på grunn av tilbygg, riving, brann mv. 


 


 
Utregning: 
 


fg=Formuegrunnlag 
sf=Sikkerhetsfaktor (2015=0,8) 
bf=Beliggenhetsfaktor (1,0-1,2) 
sg=Skattegrunnlag 
 
Skattegrunnlaget(sg) utregnes slik: 
 
sg = fg x 4 x 0,8 x bf 
 
Faktorer (bf): 
1,0=Boliger med lengre avstand enn 100m fra sjø. 
1,2=Boliger med mindre avstand enn 100m fra sjø. 
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Vedlegg B 


 


Beregning av eiendomsskatt på sekundærbolig. 
 
 


Skjemaet RF-1282 skal brukes til å innrapportere nødvendige opplysninger for 
verdsettelse av boligeiendommer er eier av.  
Boligopplysningene skal innrapporteres når: 


1. Det tidligere ikke er sendt inn opplysninger om boligen, for eksempel fordi 
boligen er oppført i løpet av året. 


2. Registrerte opplysninger om boligen må korrigeres fordi boligens P-ROM/BOA er 
blitt utvidet eller redusert på grunn av tilbygg, riving, brann mv. 


 


 
Utregning: 
 
fg=Formuegrunnlag 
sf=Sikkerhetsfaktor (2015=0,8) 
bf=Beliggenhetsfaktor (1,0-1,2) 
sg=Skattegrunnlag 
 
Skattegrunnlaget(sg) utregnes slik: 
 
sg = fg x 1,4 x 0,8 x bf 
 
Faktorer (bf): 
1,0=Boliger med lengre avstand enn 100m fra sjø. 
1,2=Boliger med mindre avstand enn 100m fra sjø. 
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Vedlegg C 


Opplysninger for beregning av eiendomsskatt på våningshus. 
 


Navn:  Skjemaet skal brukes for å 
innrapportere nødvendige 
opplysninger for verdsettelse av 
våningshus du er eier av pr. 31. 
desember. 
Skjemaet sendes også inn når 
opplysningene må korrigeres, f. eks. 
fordi våningshuset er blitt utvidet 
eller redusert i løpet av året pga. 
tilbygg, riving, brann mv. 


Adresse:  


Postnr.:  


Poststed:  


Fødselsnummer:  


Organisasjonsnummer:  


 
Vei/gatenavn:  P-ROM/BOA 


P_ROM(A) er typisk oppholdsrom 
som stue, kjøkken, soverom, 
vaskerom og entre. 
Anneks regnes som P-ROM. 
P-ROM må ha fri høyde over gulv på 
minst 1,9m. Fri høyde er høyde til 
underkant himling eller til 
underkant av konstruksjoner som 
hanebjelker og lignende I rom med 
skråtak skal likevel arealet inntil 
60cm utenfor høyden 1,9m tas med 
i målingen. BOA (boareal) er også 
areal av oppholdsrom. I praksis 
utgjør ofte P-ROM og boareal 
tilnærmet samme areal. 
Opplysninger om P-ROM og boareal 
kan du for eksempel finne i 
salgsoppgave og prospekt til 
boligen din. 
 
 
Formuegrunnlaget(fg) utregnes 
slik: 
 
fg=A x kr10 000,- x 0,8 x 0,7 x af 
 
af=aldersfaktor 
 
Maks tellende P-ROM er 240m2. 
 


Gårdsnavn:  


Postnr.:  


Poststed:  


Gårdsnr.:  


Bruksnr.:  


 
P-ROM:  
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Vedlegg D 


Opplysninger for beregning av eiendomsskatt på kårbolig. 
 


Navn:  Skjemaet skal brukes for å 
innrapportere nødvendige 
opplysninger for verdsettelse av 
kårbolig du er eier av pr. 31. 
desember. 
Skjemaet sendes også inn når 
opplysningene må korrigeres, f. eks. 
fordi kårboligen er blitt utvidet 
eller redusert i løpet av året pga. 
tilbygg, riving, brann mv. 


Adresse:  


Postnr.:  


Poststed:  


Fødselsnummer:  


Organisasjonsnummer:  


 
Vei/gatenavn:  P-ROM/BOA 


P_ROM(A) er typisk oppholdsrom 
som stue, kjøkken, soverom, 
vaskerom og entre. 
Anneks regnes som P-ROM. 
P-ROM må ha fri høyde over gulv på 
minst 1,9m. Fri høyde er høyde til 
underkant himling eller til 
underkant av konstruksjoner som 
hanebjelker og lignende I rom med 
skråtak skal likevel arealet inntil 
60cm utenfor høyden 1,9m tas med 
i målingen. BOA (boareal) er også 
areal av oppholdsrom. I praksis 
utgjør ofte P-ROM og boareal 
tilnærmet samme areal. 
Opplysninger om P-ROM og boareal 
kan du for eksempel finne i 
salgsoppgave og prospekt til 
boligen din. 
 
 
Formuegrunnlaget(fg) utregnes 
slik: 
 
fg=A x kr7 000,- x 0,8 x 0,7 x af 
 
af=aldersfaktor 
 
Maks tellende P-ROM er 240m2. 
 


Gårdsnavn:  


Postnr.:  


Poststed:  


Gårdsnr.:  


Bruksnr.:  


  


P-ROM:  
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Vedlegg E 


Opplysninger for beregning av eiendomsskatt på fritidseiendommer. 
 


Navn:  Skjemaet skal brukes for å 
innrapportere nødvendige 
opplysninger for verdsettelse av 
fritidsbolig du er eier av pr. 31. 
desember. 
Skjemaet sendes også inn når 
opplysningene må korrigeres, f. eks. 
fordi fritidsboligen er blitt utvidet 
eller redusert i løpet av året pga. 
tilbygg, riving, brann mv. 


Adresse:  


Postnr.:  


Poststed:  


Fødselsnummer:  


Organisasjonsnummer:  


 
Fritidseiend. 
vei/gatenavn: 


 AREAL 
Areal(A) av fritidsboligen målt 
utvendig. Terrasser og verandaer er 
ikke medregnet. 
 
Formuegrunnlaget(fg) utregnes 
slik: 
 
fg=A x kr10 000,- x bf x 0,8 x af 
 
Faktorer (bf): 
1,0=Ikke sjønære 
1,2=Sjønære Øymarksjøen 
1,2=Sjønære Rødenessjøen 
1,5=Sjønære Stora Lee 
 
af=aldersfaktor 
 
Fritidsboliger og hytter/hyttefelt 
som ligger mellom fylkesveien og 
Rødnes- og Øymarksjøen, dog ikke 
mer enn 100m fra sjø, regnes som 
sjønære. Fritidsboliger og hyttefelt 
ved Stora Lee som ligger nærmere 
enn 100m fra sjø regnes som 
sjønære. 
 
Maks tellende areal er 240m2. 


Husnr.:  


Postnr.:  


Poststed:  


Gårdsnr.:  


Bruksnr.:  


Festenr.:  


 
Areal av fritidsboligen:  


 
 








Høringsuttalelse fra Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) om 


eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 


Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) viser til høringsbrev med 


høringsnotat fra Finansdepartementet av 18. juni 2015, med forslag til endring i reglene om 


eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i eigedomsskattelova. Høringsfristen er 


18. september 2015. 


LNVK er et nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner, som i dag har 49 medlemskommuner 


fordelt over hele landet. LNVK arbeider for at kommunene skal sitte igjen med en netto 


fordel av verdiskapningen vindkraftutbygging gir opphav til. Enhver vindkraftutbygging tar i 


varierende grad i bruk lokale naturverdier med negative virkninger for de berørte 


lokalsamfunn. De eneste lovbestemte inntektene vindkraftkommunene ved 


vindkraftutbygging kan få i dag, er fra eiendomsskatt. De aller fleste av LNVKs 


medlemskommuner har derfor innført eiendomsskatt. 


LNVK vil på det sterkeste motsette seg regjeringens forslag til endringer. Forslaget bryter 


med den samfunnskontrakt som er inngått mellom staten som konsesjonsmyndighet og den 


enkelte vertskommune som har gått med på å avstå sine naturverdier i tillit til de 


forespeilede eiendomsskatteinntekter. Forslaget endrer videre grunnlaget for den 


interesseavveining som er foretatt i den enkelte konsesjonsvurdering, og innebærer at 


vindkraftkonsesjonene er gitt på uriktige faktiske forutsetninger. Det er å anse som 


løftebrudd fra statens side. 


Lovforslaget rammer vindkraftanlegg 


Finansdepartementet fremsetter i høringsnotat to alternative forslag, som begge foreslår å 


fjerne «produksjonsutstyr og –installasjoner» fra eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk. 


Ved alternativ 2 foreslås i tillegg at «verk og bruk» fjernes som egen kategori. Begge 


alternativene innebærer i realiteten en avskaffelse av eiendomsskatt på «verk og bruk», der 


man kun står igjen med eiendomsskatt på bygning og tomt. 


Regjeringens foreslåtte endring om å unnta produksjonsutstyr -og installasjoner fra 


eiendomsskatt vil ramme samtlige verk og bruk, med unntak av vannkraftproduksjonsanlegg. 


Dette innebærer at regjeringens forslag (begge alternativene) rammer vindkraftanlegg. LNVK 


viser til s. 4 i høringsnotatet: 


 «Vindkraftanlegg følger de alminnelige verdsettelsesreglene, og regelen om 


arbeidsmaskiner mv. kommer derfor til anvendelse på denne typen anlegg.»  


Siden verk og bruk består av en lite homogen gruppe eiendommer, vil endringsforslaget 


ramme svært ulikt alt ettersom hvor stor andel av eiendommen som omfattes av 


«produksjonsutstyr og -installasjoner». For vindkraftanlegg vil det alt vesentlige bli definert 







som produksjonsutstyr og – installasjoner og dermed bli fritatt fra eiendomsskatt. I en 


vindkraftpark kan man typisk skille mellom tre typer kategorier: 


 Anlegg: Komplette vindmøller m/turbiner og heis. Anlegg utgjør ca. 85 – 90 % av en 


vindkraftpark. 


 Eiendom: Service- og administrasjonsbygg, grunneiendom, interne veier og plasser, 


evt. også fundamenter og kabelføringer til vindmøllepunktene. Eiendom utgjør ca. 10 


– 15 % av en vindkraftpark. 


 Fundamenter og kabelføringer vil ofte være spesielt tilpasset en type vindmøller, og 


vil i så fall ha liten egenverdi (substansverdi) dersom vindmøllene unntas skatteplikt 


som del av verk og bruk. 


 


Sakkyndige taksatorer har anslått at eiendomsskatt på vindkraftanlegg i det vesentlige vil 


bortfalle med regjeringens forslag. For vindkraftanlegg er det anslått at eiendomsskatten blir 


redusert med 90-95 %. Departementet omtaler ikke dette inntektsbortfallet i sitt 


høringsnotat. 


Eiendomsskatt har vært en forutsetning for kommunenes samtykke til vindkraftutbygging 


Store vindkraftanlegg påvirker lokale naturverdier som landskap,- natur- og friluftsområder. 


Av den grunn har flere av dagens vindkraftanlegg vært kontroversielle, og møtt lokal 


motstand. Ved å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk, brytes den forutsetning som for 


vertskommunene har vært avgjørende for kommunens tilslutning til slike omfattende og 


kontroversielle naturinngrep. 


Videre har vindkraftkommunene et legitimt krav på en andel av den verdiskapingen som 


skjer ved bruk av kommunens egne naturressurser. Andre mulige inntekts- eller 


kompensasjonsordninger enn eiendomsskatten finnes som kjent ikke i vindkraftsaker. 


Konsesjonsmyndighetene har vektlagt eiendomsskatt i vurderingen av om konsesjon skal 


gis 


I forvaltningssystemet for vindkraftsaker legger både konsesjonssøkere og 


konsesjonsmyndigheten i sine konsekvensutredninger betydelig vekt på 


eiendomsskatteinntekter som vil komme vertskommuner til gode ved en utbygging. En 


gjennomgang av konsesjonsdokumenter viser at konsesjonsmyndigheten rutinemessig 


tillegger eiendomsskatteinntekter vekt i sin interesseavveining i konsesjonsspørsmålet. 


LNVK nevner her bl.a. Flatanger og Namdalseid kommuner og Innvordfjellet vindkraftverk, 


som gjaldt en utbygging på 342 GWh, samt Snillfjord kommune og Geitfjellet vindkraftverk, 


som gjaldt en utbygging på 660 GWh. Dette er bare noen blant mange eksempler. 


LNVK finner det kritikkverdig at denne sammenhengen mellom eiendomsskatteordningen og 


vindkraftkonsesjoner ikke er omtalt i høringsnotatet. Dersom forslaget skulle bli vedtatt, vil 







det bety at vindkraftkonsesjoner er gitt på uriktige faktiske forutsetninger, at berørte 


kommuner har bygget sine interesseavveininger på et uriktig grunnlag og at både 


kommunens syn på utbyggingsspørsmålet og konsesjonsmyndighetens vurdering kunne ha 


fått et annet utfall. LNVK finner det helt uakseptabelt dersom staten overfor den berørte 


kommune den ene dagen begrunner en utbyggingstillatelse med lokale 


eiendomsskatteinntekter for så neste dag å fjerne denne inntektsordningen. 


Regjeringens forslag går lenger enn Sundvolden-erklæringen 


I høringsnotatet s. 3 uttales det at departementet «i tråd med» Sundvolden-erklæringen 


foreslår endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk. LNVK finner grunn til å 


påpeke at regjeringen i høringsnotatet går betraktelig lenger enn varslet i Sundvolden-


erklæringen. I Sundvolden-erklæringen fremhevet regjeringen at den vil: «frita fastmonterte, 


ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg).»  


Forslaget som nå er sendt på høring vil ikke bare frita fastmonterte, ikke-integrerte 


maskiner, men i tillegg frita alle integrerte maskiner, siden produksjonsutstyr og – 


installasjoner i sin helhet skal ut av taksten. Produksjonsutstyr og – installasjoner utgjør for 


de fleste eiendomsskatteobjekter hovedtyngden av eiendomsskattegrunnlaget, og for 


vindkraftanlegg som nevnt det alt vesentlige.  


Regjeringen må enten forkaste forslaget eller utrede saken bedre gjennom et lovutvalg 


Regjeringens forslag er blant annet begrunnet i ønsket om å forenkle dagens regelverk og å 


bedre forutberegneligheten ved utskriving av eiendomsskatt. LNVK er enig i at dette er 


viktige hensyn ved enhver beskatningsordning, men kan ikke se at dette er den reelle 


begrunnelsen bak regjeringens forslag. Forslaget har en helt annen rekkevidde, og må i 


stedet forstås å være motivert av regjeringspartienes erklærte motvilje mot eiendomsskatt. 


LNVK anser derfor de reelle grunner bak forslaget å være tildekket av mer tekniske fraser 


som «forenkling og forutberegnelighet.»  


Det er LNVKs syn at forslaget til endringer i reglene for eiendomsskatt på verk og bruk i sin 


helhet bør forkastes. Dersom regjeringen mot formodning vil trosse de kritiske 


høringsuttalelser som innkommer, ber LNVK om at saken utredes gjennom et lovutvalg, hvor 


både kommunesektoren, herunder vindkraftkommuner, og næringslivet er representert. Slik 


vil både takstpraksis, rettspraksis, regelverk, næringslivets behov og kommunenes interesser 


kunne vurderes samlet. 


For øvrig ønsker LNVK å påpeke at Finansdepartementet, i brev datert 9. januar 2014 til 


LNVK, skapte en berettiget forventning om at LNVK ville bli invitert på møte dersom det 


skulle gjennomføres endringer i eiendomsskattereglene for vindkraftanlegg. I stedet for slik 


invitasjon mottok LNVK departementets høringsnotat 18.juni 2015 med forslag om avvikling 


av eiendomsskatt på vindkraftanlegg.  LNVK finner fremgangsmåten svært beklagelig. 







 


Med vennlig hilsen  


Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner 


 


Iver Nordseth 


- leder LNVK - 

















































































REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I MARKER 
(Vedtatt av kommunestyrets møte 30.10.2007, sak 64/07 med virkning fra 15. november 2007) 
  
 


1. ORDFØRER 
Ordfører får godtgjørelse/lønn basert på arbeidsinnsats tilsvarende 100% stilling. Godtgjørelsen skal 
tilsvare 82% av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter, med etterfølgende regulering pr. 1. januar i 
forhold til eventuelle endringer for stortingsrepresentantene. Ordfører får ingen kompensasjon for 
eventuell arbeidsinnsats utover dette.   
  
Ordfører meldes inn i kommunens pensjonsordning for tillitsmenn (for tiden KLP) . 
  
Kommunestyret kan innvilge etterlønn til ordfører i inntil 3 måneder, dersom vedkommende ikke har 
mulighet for å inntre i ny stilling etter valgperiodens utløp, og inntil 1½ måned, dersom vedkommende 
tiltrer ny stilling, jfr. Kommuneloven, kap. 7. 
  
 


2. VARAORDFØRER 
Varaordfører får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 9 % av ordførers lønn. Godtgjørelsen inkluderer 
medlemskap i formannskapet.  
  
 


3. KOMMUNESTYRET 
Medlemmer av kommunestyret får utbetalt møtegodtgjørelse tilsvarende 1 ‰ av ordførers lønn for 
hvert fremmøte. 
  


 
4. FORMANNSKAPET 


Medlemmer av formannskapet får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers lønn. 
  
 


5. HOVEDUTVALG OG KONTROLLUTVALG (GRUPPE I) 
Leder av hovedutvalg og kontrollutvalg får en årlig godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers lønn.  
  
Øvrige medlemmer av hovedutvalg og kontrollutvalg får en årlig godtgjørelse tilsvarende 2 % av 
ordførers lønn.  
 
  


6. UTVALG, GRUPPE II 
Leder av kommunale utvalg, gruppe II, får en fast årlig godtgjørelse, tilsvarende 2 % av ordførers lønn, 
men ingen møtegodtgjørelse. 
  
Øvrige medlemmer av kommunale utvalg, gruppe II, får møtegodtgjørelse tilsvarende 0,5 ‰ av 
ordførers lønn, men ingen fast godtgjørelse.  
  
 


7. UTVALG, GRUPPE III 
Leder av kommunale utvalg, gruppe III, får en fast årlig godtgjørelse, tilsvarende 0,5 % av ordførers 
lønn, men ingen møtegodtgjørelse. 
  
Øvrige medlemmer av kommunale utvalg, gruppe III, får møtegodtgjørelse tilsvarende 0,5 ‰ av 
ordførers lønn, men ingen fast godtgjørelse.  
  
 


8. VARAMEDLEMMER 
Varamedlemmer som møter i formannskapet eller kommunale utvalg, gruppe I, gis møtegodtgjørelse 
tilsvarende 1 ‰ av ordførers lønn for hvert fremmøte. 
  
Varamedlemmer som møter i øvrige kommunale utvalg, gruppe II eller III, gis møtegodtgjørelse 
tilsvarende 0,5 ‰ av ordførers lønn for hvert fremmøte. 







9.GRUPPERING AV NEMNDER, RÅD OG UTVALG 
Utvalg som omfattes av dette reglement grupperes på følgende møte: 


GRUPPE I  GRUPPE II GRUPPE III 


Formannskap Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Skatteutvalget 


Administrasjonsutvalg Overformynderiet Ungdomsrådet 


Hovedutvalg, Plan og miljø Viltnemnda Eldrerådet 


Hovedutvalg, Oppvekst og 
omsorg  


Kirkelig fellesråd (kommunens 
representant) 


Utvalg og komitéer, oppnevnt av 
formannskap / kommunestyre 


Kontrollutvalget Klagenemnda Forhandlingsutvalg 


Kanalselskapet    Valgkomitéen 


    Valgstyret 


    Stemmestyre 


    Kommunalt råd for funksjonsh. 


  
Tillitsvalgte som møter i partsammensatte utvalg utenom arbeidstid får møtegodtgjørelse avhengig av 
type møter etter guppeinndeling I, II og III. 
  
  


10. GENERELLE BESTEMMELSER 
Folkevalgte som får utbetalt fast årlig godtgjørelse, får ikke møtegodtgjørelse i vedkommende utvalg. 
  
Folkevalgt som får utbetalt fast årlig godtgjørelse blir trukket 25 % av godtgjørelsen ved fravær fra mer 
enn 1/3 av møtene i vedkommende utvalg. Dette gjelder også varaordfører, men ikke ordfører. 
  
Ved beregning av godtgjørelser tas utgangspunkt i ordførers lønn pr. 01. januar i det år utbetalingen 
finner sted.  Denne beregning  skal gjelde for hele regningsåret (15. nov – 15. nov.) 
  
Alle utbetalinger i henhold til dette reglement skjer én gang pr. år  i desember. 
  
Krav om godtgjørelse leveres av den enkelte folkevalgte på fastsatt skjema innen 15. november hvert 
år.   
  


11. ERSTATNING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 
Innehavere av kommunale tillitsverv (bortsett fra ordfører) gis erstatning for tap i ordinær inntekt, når 
dette er en nødvendig og direkte følge av vervet. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes i tillegg til fast 
godtgjørelse eller møtegodtgjørelse for det aktuelle verv. Tapt arbeidsfortjeneste bør dokumenteres.   
  
For krav som ikke kan beløpsdokumenteres (ulegitimerte krav  jfr. Kommunel. § 41), utbetales 
erstatning med maksimum 800 kr for hel dag og 400 kr for halv dag. Møter over 4 timer regnes som 
heldagsmøter. 
  
For tidsrom hvor det mottas lønn fra arbeidsgiver, kan det ikke samtidig kreves erstatning for tapt 
arbeidsfortjeneste. 
  
 


12. SKYSSGODTGJØRELSE 
Skyssgodtgjørelse til politikere gis i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og satser i Statens 
reiseregulativ. Diettpenger tilstås ikke, idet kommunen forutsettes å sørge for rimelig forpleining etter 
behov ved langvarige møter. 
  
 


13. REVIDERING 
Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte revideres igjen innen  
  
 
 
Oppdatert juli 2012. 
Endring (kommunestyre 24.03.2015, sak 23/15) 
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5K IØ 2015 


Forhandlingsutvalgenes utredningsarbeid for mulig sammenslåing av 5 kommuner i Indre Østfold. 


 


Dato Tid Hva Sted 


17.08. 
 


08:30-11:30 
11:30-15:30 


Planleggingsmøte med konsulent 
Del I. Rådmenn. Del II. Ordførere og rådmenn 


Askim 


25.08.- 
26.08. 


09:00-16:30 
08:30-12:00 


Oppstartssamling med kommunenes 
forhandlingsutvalg.  2 eksterne prosessveiledere. 
Dag 1: Spilleregler/verdier/visjoner/involvering 
Dag 2: Kommunikasjonsplan/roller/fremdrift 


Årjäng 


01.09. 
 


18.00-20.00 Fellessamling med forhandlingsutvalg og 
referansegrupper 


Marker 


08.09. 08:00-12:00 Arbeidsmøte, ordførere og rådmenn 
- Spilleregler (ferdigstille) 
- Visjon (ferdigstille?) 
- Fastsette temaer i forhandlingsmøtene 
- Drøfte behov for underlag i arbeidet 
- Kommunikasjonsplan (ferdigstille) 


Eidsberg 


Uke X  Utsending av spørreundersøkelse i kommunene. 
(Svarfrist: xx.xx.15) 


Utsending og innhenting i 
den enkelte kommune 


Uke 38  Forhandlingsutvalg møter egne referansegrupper i 
kommunene 


I den enkelte kommune 


22.09. 09:00-15:30 Fellesmøte forhandlingsgruppene 
- Visjon for arbeidet  
- Presentasjon av resultat spørreundersøkelse? 
- Start på temaer 


Hobøl 


Uke 40  Forhandlingsutvalg møter egne referansegrupper i 
kommunene 


I den enkelte kommune 


06.10. 
 


09:00-15:30 Fellesmøte forhandlingsgruppene 
- Temaer 


Eidsberg 


Uke 42  Forhandlingsutvalg møter egne referansegrupper i 
kommunene 


I den enkelte kommune 


20.10. 09:00-15:30 Fellesmøte forhandlingsgruppene 
- Temaer 


Askim 


Uke 44  Forhandlingsutvalg møter egne referansegrupper i 
kommunene 


I den enkelte kommune 


03.11. 
 


09:00-15:30 Fellesmøte forhandlingsgruppene 
- Temaer  


Spydeberg 


Uke 46  Forhandlingsutvalg møter egne referansegrupper i 
kommunene 


I den enkelte kommune 


17.11 17:00-20:00 Fellessamling med kommunenes referansegrupper 
- Presentasjon og gjennomgang av resultatene 
- Avklaringer. Fremdriftsplan 2016. 
- Middag 


Et sted i indre Østfold 


Des.  Kommunestyremøter 
- Orientering om intensjonsavtalen(e) 


I den enkelte kommune 


27.01.  18:00- Kommunestyremøter samtidig I den enkelte kommune 
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- Intensjonsavtalen(e) til behandling 


    


5K IØ 2016 


Forhandlingsutvalgenes ferdigstillelse av intensjonsavtale for sammenslåing av 5 kommuner i Indre 


Østfold. 


 


Dato Tid Hva Sted 


Fremdriftsplan for 2016 må utarbeides snarest etter 08.09.15 
Plan om møter med forhandlingsutvalgene hver annen uke tom. april 2016 


Primo 
feb. 


 Fellesmøte forhandlingsgruppene 
- Oppsummering av vedtak i den enkelte 


kommune  
- Resterende tema, øvrige avklaringer 
- Justering av rammeverk for vårens arbeid 
- Innbyggerinvolvering 
- Behandlingsmetodikk for kommende vedtak i 


kommunene 


 


16.05.  Intensjonsavtale senest ferdig  


  Saksforberedelser, evt. høringer og involveringer  


16.06. 18:00- Kommunestyremøter samtidig 
- Intensjonsavtalen til behandling 


I den enkelte kommune 


    


 


Etter hvert møte i forhandlingsutvalget oppfordres vertskommunen til å invitere deltakerne med 


på par timers sosialt/kulturelt/historisk/sportslig innslag. 
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KS HAR AVGITT HØRINGUTTALELSE VEDRØRENDE FORSLAG OM Å FJERNE 
EIENDOMSSKATT PÅ PRODUKSJONSUTSTYR MV I VERK OG BRUK 
 
 
Som vedlegg til KSE-posten følger høringsuttalelsen som KS har avgitt vedrørende lovfor-
slaget om forbud mot eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i 


verk og bruk.  
 
Det kom inn svar fra i alt 222 kommuner på den undersøkelsen som KS 
Eiendomsskatteforums sekretariat sendte ut for å få konkrete tall på hva de foreslåtte 
reglene vil innebære av tapte inntekter. Takket være god respons på undersøkelsen har det 
vært mulig for KS å kunne gi et godt anslag på inntektstapet.  
 
KS/KSE vil sterkt oppfordre kommunene til å avgi egen høringsuttalelse innen fristen som 
er satt til 18. september.  
 
Av de totalt 355 kommunene som skriver ut eiendomsskatt i 2015, har 343 kommuner et 
utskrivningsalternativ som omfatter eiendomsskatt på verk og bruk. Dermed vil de aller 
fleste kommuner som skriver ut eiendomsskatt bli berørt dersom forslag til endringer 
vedtas.  
 
Kommunene kan bruke KS sin uttalelse i forbindelse med utarbeidelse av eget svar på 
høringen, men det bør unngås at man bare kopierer uttalelsen. En beskrivelse av 
inntektstapets størrelse i egen kommune, og konsekvensene for kommunens økonomi og 
velferdstilbud er det viktigste. Selv om KS har anslått kommunenes betydelige reduksjoner i 
provenyet, vil det ha mye sterkere virkning at kommunene beskriver hva eventuelle 
regelendringer vil innebære konkret for egen kommune. I høringsbrevet datert 18.06.2015 
skriver Finansdepartementet:  
 


Departementet har imidlertid ikke grunnlag for å gi et konkret anslag for virkningene i den 
enkelte kommune. Dette er noe departementet ønsker særlig tilbakemelding om fra alle 
eiendomsskattekommuner, for eksempel ved at eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 
den enkelte kommune oppgis fordelt på tomt, bygg og maskiner. 


 
I tillegg til å tallfeste tap av inntekter, oppfordres altså kommunene til å beskrive de 
virkningene kommunen ser for seg som følge av et redusert økonomisk handlingsrom. 
Departementet har ikke omtalt kompensasjonsordninger, og dermed er beskrivelse av 
innskrenket handlingsrom et viktig bidrag fra kommunene.  
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Dersom kommunen får knapp tid, eller av andre årsaker ikke får mulighet til å sende 
departementet en gjennomarbeidet høringsuttalelse, vil det være en fordel om kommunen i 
alle fall sender departementet et brev hvor det enkelt gis uttrykk for at kommunen stiller seg 
bak uttalelsen til KS.  
 
Vi ber mottaker om for ordens skyld å videresende KSE-posten til rådmann og eventuell 
etatsjef/ kommunalsjef som er ansvarlig for eiendomsskatt i kommunen.  
 
 


-o0o- 
 
 
 
 








 
REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE FOLKEVALGTE I MARKER 
(Vedtatt av kommunestyrets møte 30.10.2007, sak 64/07 med virkning fra 15. november 2007) 
  
 


1. ORDFØRER 
Ordfører får godtgjørelse/lønn basert på arbeidsinnsats tilsvarende 100% stilling. Godtgjørelsen skal 
tilsvare 82% av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter, med etterfølgende regulering pr. 1. januar i 
forhold til eventuelle endringer for stortingsrepresentantene. Ordfører får ingen kompensasjon for 
eventuell arbeidsinnsats utover dette.   
  
Ordfører meldes inn i kommunens pensjonsordning for tillitsmenn (for tiden KLP) . 
  
Kommunestyret kan innvilge etterlønn til ordfører i inntil 3 måneder, dersom vedkommende ikke har 
mulighet for å inntre i ny stilling etter valgperiodens utløp, og inntil 1½ måned, dersom vedkommende 
tiltrer ny stilling, jfr. Kommuneloven, kap. 7. 
  
 


2. VARAORDFØRER 
Varaordfører får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 9 % av ordførers lønn. Denne godtgjørelsen 
inkluderer godtgjørelse som medlem av formannskapet.  
  
 


3. KOMMUNESTYRET 
Medlemmer av kommunestyret får møtegodtgjørelse tilsvarende 1 ‰ av ordførers lønn for hvert 
fremmøte. 
  
 


4. GRUPPERING AV NEMNDER, RÅD OG UTVALG 
Utvalg som omfattes av dette reglement grupperes på følgende møte: 


GRUPPE I  GRUPPE II GRUPPE III 


Formannskap Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Ungdomsrådet 


Administrasjonsutvalg Viltnemnda Eldrerådet 


Hovedutvalg, Plan og miljø Kirkelig fellesråd (kommunens 


representant) 


Forhandlingsutvalg 


Hovedutvalg, Oppvekst og 


omsorg  


Klagenemnda Valgkomitéen 


Kontrollutvalget  Valgstyret 


   Regionrådsmedl. 


    IKS representantskapsmedl. 


    Utvalg og komitéer, oppnevnt av 


formannskap / kommunestyre 


     


  


 


 
5. FORMANNSKAPET 


Medlemmer av formannskapet får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers lønn. 
 
 


6. ADMINISTRASJONSUVALGET 
Medlemmer av administrasjonsutvalget får møtegodtgjørelse tilsvarende 1 ‰ av ordførers lønn for 
hvert fremmøte. 
 
  


7. HOVEDUTVALG OG KONTROLLUTVALG (GRUPPE I) 
Leder av hovedutvalg og kontrollutvalg får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførers lønn.  







  
Øvrige medlemmer av hovedutvalg og kontrollutvalg får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 2 % av 
ordførers lønn.  
 
  


8. UTVALG, GRUPPE II 
Leder av kommunale utvalg, gruppe II, får en fast årlig godtgjørelse, tilsvarende 2 % av ordførers lønn, 
men ingen møtegodtgjørelse. 
  
Øvrige medlemmer av kommunale utvalg, gruppe II, får møtegodtgjørelse tilsvarende 0,5 ‰ av 
ordførers lønn, men ingen fast godtgjørelse.  
  
 


9. UTVALG, GRUPPE III 
Leder av kommunale utvalg, gruppe III, får en fast årlig godtgjørelse, tilsvarende 0,5 % av ordførers 
lønn, men ingen møtegodtgjørelse. 
  
Øvrige medlemmer av kommunale utvalg, gruppe III, får møtegodtgjørelse tilsvarende 0,5 ‰ av 
ordførers lønn, men ingen fast godtgjørelse.  
  
 


10. VARAMEDLEMMER 
Varamedlemmer som møter i formannskapet eller kommunale utvalg, gruppe I, gis møtegodtgjørelse 
tilsvarende 1 ‰ av ordførers lønn for hvert fremmøte. 
  
Varamedlemmer som møter i øvrige kommunale utvalg, gruppe II eller III, gis møtegodtgjørelse 
tilsvarende 0,5 ‰ av ordførers lønn for hvert fremmøte. 
 
 


11. TILLITSVALGTE 
 Tillitsvalgte som møter i partsammensatte utvalg utenom arbeidstid får møtegodtgjørelse avhengig av 
type møter etter gruppeinndeling I, II og III. 
 
 


12. GENERELLE BESTEMMELSER 
Folkevalgte som får utbetalt fast årlig godtgjørelse, får ikke møtegodtgjørelse i vedkommende utvalg. 
  
Folkevalgt som får utbetalt fast årlig godtgjørelse blir trukket 25 % av godtgjørelsen ved fravær fra mer 
enn 1/3 av møtene i vedkommende utvalg. Dette gjelder også varaordfører, men ikke ordfører. 
  
Ved beregning av godtgjørelser tas utgangspunkt i ordførers lønn pr. 01. januar i det år utbetalingen 
finner sted.  Denne beregning  skal gjelde for hele regningsåret (15. nov – 15. nov.) 
  
Alle utbetalinger i henhold til dette reglement skjer én gang pr. år  i desember. 
  
Krav om godtgjørelse leveres av den enkelte folkevalgte på fastsatt skjema innen 15. november hvert 
år.   
  
 


13. ERSTATNING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 
Innehavere av kommunale tillitsverv (bortsett fra ordfører) gis erstatning for tap i ordinær inntekt, når 
dette er en nødvendig og direkte følge av vervet. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes i tillegg til fast 
godtgjørelse eller møtegodtgjørelse for det aktuelle verv. Tapt arbeidsfortjeneste bør dokumenteres.   
  
For krav som ikke kan beløpsdokumenteres (ulegitimerte krav  jfr. Kommunel. § 41), utbetales 
erstatning med maksimum 800 kr for hel dag og 400 kr for halv dag. Møter over 4 timer regnes som 
heldagsmøter. 
  
For tidsrom hvor det mottas lønn fra arbeidsgiver, kan det ikke samtidig kreves erstatning for tapt 
arbeidsfortjeneste. 







  
 


14. SKYSSGODTGJØRELSE 
Skyssgodtgjørelse til politikere gis i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og satser i Statens 
reiseregulativ. Diettpenger tilstås ikke, idet kommunen forutsettes å sørge for rimelig forpleining etter 
behov ved langvarige møter. 
  
 


15. REVIDERING 
Reglementet for godtgjørelse til folkevalgte revideres igjen innen utgangen av valgperioden. 
  
Oppdatert juli 2012. 
Endring (kommunestyre 24.03.2015, sak 23/15) 


 





