Trondheim kommune

Saksframlegg
EKSTRA GODTGJØRING FOR SKATTETAKSTUTVALGET
Arkivsaksnr.: 08/41971
Forslag til innstilling:
Skattetakstutvalget gis en ekstra godtgjøring på kr 1000,- pr møte for arbeid i forbindelse med taksering
av utvidet skattesone.
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Skattetakstutvalget har bedt om å få vurdert ekstra godtgjøring i forbindelse med taksering av eiendommer
utenfor nåværende skattesone.
Bystyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2008 å legge til rette for å innføre eiendomsskatt for alle
kommuner i Trondheim fra 2009. En forutsetning for dette var at alle eiendommene ble taksert. I høst har
det derfor pågått et prosjekt for taksering av eiendommer utenfor den opprinnelige skattesonen.
Fra kart- og oppmålingskontoret blir det opplyst at ca 4000 takster skal vedtas i forbindelse med
takseringen av den utvidete skattesonen. For skattetakstutvalget er dette arbeid som kommer i tillegg til
den ordinære forvaltningen av eiendomsskatten. Skattetakstutvalgets medlemmer har hjemmekontor, der
de kan se bilder av og opplysninger om hver enkelt eiendom.
Utvalget har gjennomført 8 møter i forbindelse med prosjektet. Arbeidet fra hjemmekontor utgjør ifølge
utvalgsleder en større del av totalarbeidet enn hva møtene gjør.
Skattetakstutvalgets ordinære godtgjøring er 6% av kommunalråds lønn for leder og 4 % for medlem,
tilsvarende hhv kr 38.336,- og 25.558,-.
Dersom det skal gis en ekstraordinær godtgjøring ut over dette, kan man velge å gi godtgjøring pr møte
som gjennomføres på dette særskilte prosjektet. For sammenligningens skyld kan nevnes at bystyret
27.03.2003 vedtok å gi skattetakstutvalget en ekstraordinær godtgjøring på kr 500,- pr møte (daværende
møtesats) for ekstramøter i forbindelse med omtakseringsprosjektet.
Den generelle møtegodtgjøringen er kr 1000,- pr møte. Dersom leder skal gis høyere godtgjøring, vil det
være naturlig å sette denne til kr 1500,- pr møte, slik det gjøres for tilsynsutvalgene.
Ingen av bestemmelsene i godtgjøringsreglementet tar utgangspunkt i noen form for vurdering av omfanget
av hjemmearbeid forbundet med de ulike organene. I et spesielt tilfelle som dette kan imidlertid bystyret
velge å gi en tilleggsgodtgjøring ut over vanlig møtegodtgjøring med begrunnelse i at selve møtene
representerer en mindre del av det totale arbeidet.
Konklusjon
Skattetakstutvalget gis en ekstra godtgjøring på kr 1000,- pr møte for arbeid i forbindelse med taksering
av utvidet skattesone.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 13.01.2009

Kari Aarnes
sekretariatsleder
Øyvind Øyen
Vedlegg: Møteoversikt for skattetakstutvalget, taksering av utvidet område
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