Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017
Kommunestyrets behandling 13.12.2017
Forslag til nemnder for eiendomsskatt 2018/2019
Sakkyndig nemnd:




Kjetil Rydland, leder
Geir Holtet, nestleder
Tone S. Brustad

Vara:




Gudmund Knai
Trude Andersen
Morten Skåningsrud

Klagenemnd:




Erlend Bleie, leder
Trond Hammeren, nestleder
Lisbeth Gulbrandsen

Vara:




Kristin Gjødingseter
Iver Solsrud
Dag Langaard

Forslag fra Asle Hoel-Knai, FRP, om å utsette valg av nemnder.
Det ble votert over utsettelsesforslaget. Forslaget falt med 16 mot 1 stemmer.
Forslag fra Jan-Asle Ruud, AP, endring i pkt 2.d.:
Eiendomsskatten for 2018 innkreves i 2 terminer. Fra 2019 innkreves eiendomsskatten i 4
terminer (kvartalsvis).
Forslag fra Bjørn Brekke, på vegne av FRP, GIH og H:
Hurdal kommune vedtar ikke eiendomsskatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med foreslåtte nemndmedlemmer og tilleggsforslag fra Jan-Asle
Ruud, ble votert opp mot forslag fra FRP, GIH og H, og vedtatt med 12 mot 5 stemmer.
Kommunestyrets vedtak 13.12.2017

1. I medhold av eigedomsskattelova §2 vedtar Hurdal kommunestyre innføring av
eiendomsskatt fra og med skatteåret 2018.
2. I medhold av eiendomsskatteloven §3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2018:
a. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.
b. For eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt vises det til eiendomsskattelovens § 5.
c. Eiendomsskattesatsen er to promille.
d. Eiendomsskatten for 2018 innkreves i 2 terminer. Fra 2019 innkreves eiendomsskatten i 4
terminer (kvartalsvis).
e. Skatteetatens formuesgrunnlag, der dette foreligger, skal benyttes som grunnlag for å skrive ut
eiendomsskatten. Disse eiendommene skal ikke takseres eller besiktiges. Alle eiendommer der
man ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten, skal takseres. Unntatt er eiendommer som får
fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.
3. Eiendomsskattevedtekter og oppnevnelse av sakkyndig nemnd og klagenemnd vedtas som
beskrevet.
4. Kommunens utgifter i forbindelse med innføring av eiendomsskatt finansieres ved bruk av
deler av eiendomsskatteinntektene.
Nemnder for eiendomsskatt 2018/2019
Sakkyndig nemnd:




Kjetil Rydland, leder
Geir Holtet, nestleder
Tone S. Brustad

Vara:




Gudmund Knai
Trude Andersen
Morten Skåningsrud

Klagenemnd:




Erlend Bleie, leder
Trond Hammeren, nestleder
Lisbeth Gulbrandsen

Vara:



Kristin Gjødingseter
Iver Solsrud

Dag Langaard

