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EIENDOMSSKATT I NYE KRISTIANSAND
FELLESNEMNDA (SØGNE, SONGDALEN OG KRISTIANSAND) HAR BEHANDLETSAKEN
I MØTE 29.01.2019 SAK 2/19
Vedtak:
1.

Fellesnemnda ber administrasjonen iverksette omtaksering slik at nytt
skattegrunnlag kan gjøres gjeldende i nye Kristiansand for skatteåret 2021.

2.

Det benyttes lokal taksering som takseringsmodell for å sikre at takstene
gjenspeiler reelle verdiforskjeller i ulike deler av kommunen og at forhold som
standard og kvalitet blir vurdert.

3.

Det benyttes ikke lokal reduksjonsfaktor i taksperioden, kun obligatorisk
reduksjonsfaktor. Ønsket skattenivå fastsettes ved bruk av skattesats.
(28/3)
4.

Omtakseringsarbeidet skal gjennomføres med utgangspunkt i at det kan
benyttes bunnfradrag.
(28/3)
5.

Harmonisering av innretningen av takst og skatt for de tre gamle kommunene i
overgangsperioden fra 2020 til 2021, behandles gjennom den ordinære
budsjettbehandlingen.

6. Sak om prosjektbevilging fremmes som egen sak når kostnadsbildet er mer sikkert.
(28/3)
7.

Fellesnemnda ber administrasjonen om å søke staten om å opprettholde
dagens skattenivå frem til skatteåret 2021.
(28/3)
8.

Bygg og anlegg som eies og drives av frivillige organisasjoner og som brukes til
allmennyttige formål fritas for eiendomsskatt.
(Enst.)

9.

Fellesnemnda ber administrasjonen vurdere unntak for eiendommer omhandlet
i eiendomsskatteloven § 7a + 7b.
(Enst.)
Forslag:
Høyre fremmet følgende forslag:
«1. Saken utsettes til møte i Fellesnemda 5. mars 2019.
2. Administrasjonen bes legge frem et forslag til omtaksering slik at nytt
skattegrunnlag kan gjøres gjeldende i nye Kristiansand for skatteåret 2020. Det
skal bl.a. vurderes om det er mulig å igangsette nemndsarbeidet tidligere enn
planlagt dvs. før konstitueringen av det nye bystyret 9. oktober 2019.
3. Selv om saken utsettes kan administrasjonen starte opp arbeidet med
innhenting av tilbud på konsulentbistand.
4. Fellesnemnda ber administrasjonen om å søke staten om å opprettholde
dagens skattenivå frem til skatteåret 2021.»
FRP fremmet følgende forslag:
«1. Det gjennomføres lokal omtaksering.
2. Reduksjonsgrad på 65%, som i dagens Kristiansand, videreføres.
3. Promillen i 2021 settes til 4.
4. Administrasjonen bes innarbeide i første budsjettforslag en avvikling av
eiendomsskatten frem mot 2026.»
AP fremmet følgende forslag:
«1. Fellesnemda ber administrasjonen komme tilbake med en sak om hvilke
økonomiske konsekvenser ny eiendomsskatt vil få for driften av Nye
Kristiansand kommune, og hvordan de økonomiske utfordringene kan løses.
2. Fellesnemnda ber administrasjonen vurdere unntak for eiendommer omhandlet
i eiendomsskatteloven § 7a + 7b.»
SP fremmet følgende forslag:
«Bygg og anlegg som eies og drives av frivillige organisasjoner og som brukes til
allmennyttige formål fritas for eiendomsskatt.»
SV fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
«Omtakseringsarbeidet skal gjennomføres med utgangspunkt i at det kan benyttes
bunnfradrag.»
Votering:
Høyres forslag pkt. 1-3 falt med 17 mot 14 stemmer (H/KRF/V).
Høyres forslag pkt. 4 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer (FRP), vedtakets pkt. 7.
FRP sine forslag pkt. 1-4 falt med 28 mot 3 stemmer (FRP).
Programleders innstilling pkt. 1-3 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer (FRP).
SV sitt forslag ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer (J. Kristiansen, KRF/S. Storbukås,
FRP/A. Birkenes, FRP).
Programleders innstilling pkt. 5-6 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer (FRP).
SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 8.
AP sitt forslag nr. 1 falt med 17 mot 14 stemmer (AP/SV/MDG/A. Skraastad, KRF).
AP sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 9.
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