
 

 

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE 

 

Glåmdal sekretariat IKS 

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes  

 

Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Sidsel Mobrenna - leder 
Arild Christiansen - nestleder 
Per Ole Rønning 
Elida Asp 
Stine Morken Bakken 

Ordfører Ordfører Kamilla Thue. 

Revisor Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ 
oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggestad 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Konst. rådmann Evy Anne Vestli Heggen 
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid 

 

Kopi av sakslisten uten 
vedlegg sendes på e-post 
til: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

Hele sakslisten med 
vedlegg legges på 

www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside. 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 

Sted Eidskog rådhus, formannskapssalen. 

Tid Onsdag 28.6.17 kl. 15.00. 

Sekretær Sekretariatsleder Torgun M. Bakken  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379,  
TorgunM.Bakken@gs-iks.no ) 

Invitert til sak  

Innkalt til sak Konst. rådmann Evy Anne Vestli Heggen til sak 41/17. 

 
 
SAKSLISTE 

Sak 
nr. 

Sak Ca. tid for 
behandl.: 

Hvem deltar: 

40/17 Bestilling av undersøkelse av prosessen rundt 
eiendomsskatt i Eidskog. 

15.00  

41/17 Oppfølging av KU-sak 30/17, samtale med rådmannen og 
rutiner for varsling. 

15.45  

 
 
 
Sidsel Mobrenna (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

 
Kongsvinger, 22.6.17 
 
Torgun M. Bakken  
sekretariatsleder 
 

 
  

http://www.gs-iks.no/
mailto:TorgunM.Bakken@gs-iks.no
mailto:TorgunM.Bakken@gs-iks.no
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Sak nr. Sak 

40/2017 Bestilling av undersøkelse av prosessen rundt eiendomsskatt i 

Eidskog. 
 

Saksbehandler 

 Torgun M. Bakken. 

 

 

Saksdokumenter 
1. Prosjektplan, utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS, datert 16.6.17. 

2. Kontrollutvalgets sak 32/17. 

 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk i møtet 23.3.17 en informasjon om eiendomsskatt. I møtet 18.5.17 behandlet 

kontrollutvalget saken om eiendomsskatt på nytt, bl.a. på bakgrunn av alle klager som har kommet 

på eiendomsskatten. Saken (sak 32/17) ligger som vedlegg 2. Kontrollutvalget sendte denne saken 

til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret bevilger maksimalt kr 140 000, slik at kontrollutvalget kan bestille fra 

Hedmark Revisjon IKS, en særskilt undersøkelse av prosessen rundt eiendomsskatt, 

inkludert retaksering som har skjedd i det siste halve året.  

2. Kontrollutvalget sørger for bestilling og oppfølgingen av bestillingen. 

3. Rapporten sendes kommunestyret etter gjennomføringen. 

Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets sak i møtet 15.6.17 og gikk enstemmig inn for 

kontrollutvalgets forslag (dette foreligger foreløpig ikke skriftlig). 

 

På bakgrunn av dette vedtaket har Hedmark Revisjon IKS utarbeidet en prosjektplan for 

gjennomgangen. Ifølge prosjektplanen er det utarbeidet følgende problemstillinger: 

1) Hvordan er ansvar og oppgaver ved retakseringen av eiendomsskatt ivaretatt, herunder om 

valg av takseringsfirma var i tråd med kommunestyrets vedtak. 

2) Er saksbehandling, inklusiv prosjektledelse og øvrige ressurser stilt til rådighet, knyttet til 

retakstfastsettelse og beregning av eiendomsskatt tilfredsstillende?  

3) Er informasjon og klagebehandling ivaretatt på en tilfredsstillende måte, herunder 

tilstrekkelig dokumentasjon for takseringen av de enkelte objektene?  

4) Ble det undervegs vurdert å utsette iverksettingen av retakseringsprosjektet pga 

utfordringene som oppsto undervegs?  

Kontrollutvalget ønsker en så rask gjennomgang som mulig, men etter prosjektplanen blir rapporten 

lagt fram i månedsskiftet oktober/november. Dette har sammenheng med at det ikke er mulig å 

komme i gang med intervjuer før etter sommerferien. Kontrollutvalget skal ha møte 19. oktober, og 

hvis det er mulig, ser kontrollutvalget gjerne at rapporten blir lagt fram da. 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar oppstart av en undersøkelse knyttet til prosessen rundt eiendomsskatt i 

Eidskog kommune. 
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2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 
1) Hvordan er ansvar og oppgaver ved retakseringen av eiendomsskatt ivaretatt, herunder om valg av 

takseringsfirma var i tråd med kommunestyrets vedtak. 

2) Er saksbehandling, inklusiv prosjektledelse og øvrige ressurser stilt til rådighet, knyttet til 

retakstfastsettelse og beregning av eiendomsskatt tilfredsstillende?  

3) Er informasjon og klagebehandling ivaretatt på en tilfredsstillende måte, herunder tilstrekkelig 

dokumentasjon for takseringen av de enkelte objektene?  

4) Ble det undervegs vurdert å utsette iverksettingen av retakseringsprosjektet pga 

utfordringene som oppsto undervegs?  

3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes 

nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.  

4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 150 timer og kontrollutvalget ber om at 

endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget så snart som mulig og senest i 

månedskiftet oktober/november 2017. 

5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis 

det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder 

saken fram for kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak 

41/2017 Oppfølging av KU-sak 30/17, samtale med rådmannen og rutiner for 

varsling. 
 

Saksbehandler 

 Torgun M. Bakken. 

 

 

Saksopplysninger 
Ingen. 

 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget stilte i møtet 18.5.17 spørsmål til rådmannen om hvilke rutiner for varsling som 

fantes i Eidskog kommune. Rådmannen besvarte spørsmålet ved bl.a. å vise til «Varslingsplakat» 

som er utarbeidet for kommunens ansatte. Kontrollutvalget sa følgende i møtet: «Kontrollutvalget 

vil ha en ytterligere orientering om muligheter for varsling ved en senere anledning». 

 

Derfor settes saken opp også i dette møtet. Kontrollutvalget tenker seg at arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om varsling også er viktige for hele arbeidsmiljøet i kommunen. Kontrollutvalget spør 

derfor om det er sider ved arbeidsmiljøet som kan være noe av årsaken til at det er mange som har 

sluttet i Eidskog kommune i den senere tid? Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer litt om 

både arbeidsmiljøet, oppfølging av sykemeldte og oppfølging av eventuelle varslingssaker. 

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar konst. rådmann sin redegjørelse til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 
 


