
Emne SV: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

Fra Kjersti Forbord Jensås

Til Torill Bakken

Kopi Røros Postmottak; Dag Øyen; Steinar Fenes

Sendt 12. april 2019 14:13

Til kontrollutvalget

Viser til henvendelsen fra kontrollutvalget nedenfor.
Slike oversikter utarbeides fortløpende, så det skal dere få tilgang til. Det vil først etter klagefristens 
utløp være en oversikt tilgjengelig. Det vil imidlertid ikke være mange saker klare til kontrollutvalgets 
møte i mai da klagefristen først går ut 15. april, og påsken er rett rundt hjørnet. Sakkyndig nemnd for 
eiendomsskatt har også gitt beskjed om at soneendringer og endringer for landbrukseiendommer 
skal prioriteres først. 

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Kjersti Forbord Jensås
Rådmann

Mobil: 951 02 168

Fra: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no> 
Sendt: 9. april 2019 09:09
Til: Røros Postmottak <postmottak@roros.kommune.no>
Kopi: Kjersti Forbord Jensås <Kjersti.Jensas@roros.kommune.no>
Emne: VS: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

Til rådmann i Røros kommune

Under følger bestilling i fra Røros kontrollutvalg v/leder. Neste møte er tirsdag 7.mai.

mvh

Torill Bakken

SV: Kontrollutvalget vil følge med på klager på 
eiendomsskatten
24. april 2019 09:56
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Torill Bakken

Kontrollutvalg Fjell IKS                                                                                                                    

2550 Os i Østerdalen

http://konfjell.no

tlf: 908 15 168

Fra: Ole Jørgen Kjellmark [mailto:ojkjellmark@hotmail.com] 
Sendt: 8. april 2019 21:53
Til: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no>
Emne: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

Torill!

Etter en rådføring med medlemmene i utvalget, vil jeg be om en enkel skjematisk oversikt 
over klager som kommer inn på eiendomsskatten og resultatet av klager. Jeg ønsker at 
eiendomsskattekontoret får denne henvendelsen så snart som mulig, slik at de kan 
utarbeide lista fortløpende. For kontrollutvalget er det viktig å påse at alle får lik behandling 
enten de har klaget eller ikke. Derfor må vedtak etter klage også vise oss begrunnelse og 
eventuelt regelverk bak utfallet.

 Dato for klage
 Muntlig henvendelse eller skriftlig klage
 Eiendommens navn eller adresse
 Resultatet av klagen og endring i skattebeløp
 Kort begrunnelse for vedtaket
 Om beslutningen blir anket

Sekretæren vår må da henvende seg til rådmann eller eiendomsskattekontoret og be om at 
kontrollutvalget får tilsent en liste med disse opplysningene:

Oversikten ønskes framlagt på møtet i Kontrollutvalget i mai med saker som er behandlet 
inntil da.

Ole Jørgen Kjellmark   
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