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Suppleringsvalg:
Varamedlem til komite for oppvekst og kultur.
Varamedlem til sakkyndig klagenemnd
Rådmannens forslag til innstilling
Som nytt varamedlem til komite for oppvekst og kultur for H, V og Krf velges:
Som nytt varamedlem fra H i sakkyndig klagenemnd (eiendomsskatt) velges:

Saksopplysninger
I bystyrets møte 08.09.2016 ble Jane Kolve Dreyer valgt inn som fast medlem av komite for
oppvekst og kultur for H, V og Krf. Kolve Dreyer var opprinnelig valgt som varamedlem til
komiteen. Det er behov for å velge nytt varamedlem for gruppen H, V og Krf til komiteen, da dette
ikke ble gjort i forbindelse med Kolve Dreyers opprykk.
I bystyrets møte 29.10.2015 ble det valgt medlemmer og varamedlemmer til både
overskattetakstnemnd (sakkyndig klagenemnd) og skattetakstnemnd (sakkyndig nemnd). Stian H.
Berg (H) valgt til vara til begge nemndene.
Valget av Stian H. Berg som varamedlem til begge nemndene er ikke gyldig i henhold til
kommuneloven § 40 punkt 3 c:
3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler:
c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som
var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget
for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for
klageinstansen.

Dette innebærer at medlemmer av sakkyndig nemnd ikke kan være medlem av sakkyndig
klagenemnd, tilsvarende for varamedlem.

Konklusjon og anbefaling
Det velges nytt varamedlem for Jane Kolve Dreyer fra H, V og Krf i komite for oppvekst og kultur.
Det velges nytt varamedlem for Stian H. Berg fra H i sakkyndig klagenemnd.
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