
 
 
  REGLEMENT FOR SAKKYNDIG ANKENEMND 

Vedtatt i kommunestyret 23.11.11 sak 69/11 

 
   § 1 – VALG OG SAMMENSETNING 
 
Sakkyndig ankenemnd skal bestå av 3 medlemmer (leder, nestleder og ett medlem) med 
varamedlemmer. Sakkyndig ankenemnd velges av kommunestyret og valget følger den 
kommunale valgperiode.  
 
Kommunestyret velger leder og nestleder, jfr. kommuneloven § 10 pkt. 3. 
 
   § 2 – ARBEIDSOMRÅDE 
 
Sakkyndig ankenemnd skal behandle klager i forbindelse med eiendomsskatt.  
Jfr. skattelov for byane av 18. aug 1911 nr. 9 §§ 4 og 5 samt vedtekter for 
eiendomsskattetakster over faste eiendommer i Alstahaug kommune. 
 
   § 3 – OPPGAVER OG MYNDIGHET 
 
Overtakst etter byskattelovens § 4 finner sted når det forlanges av formannskapet eller 
vedkommende skatteyter. Sakkyndig ankenemnd har rett til full overprøvelse av hele taksten.  
 
   § 4 – ØVRIGE OPPGAVER 
 
Sakkyndig ankenemnd er ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering 
innen sitt arbeids- og ansvarsområde. Sakkyndig ankenemnd er kommunens samarbeidsorgan 
med andre offentlige og private organ samt enkeltpersoner som har ansvar for de samme eller 
tilgrensende oppgaver. 
Sakkyndig ankenemnd skal føre kontroll med at vedtak innenfor eget arbeids- og 
ansvarsområde blir gjennomført. 
 
   § 5 – MØTER I SAKKYNDIG ANKENEMND 
 

a) Sakkyndig ankenemnd skal ha møte når leder finner det påkrevet eller når minst 2 
medlemmer krever dette. 

b) Sakkyndig ankenemnd innkalles normalt med 8 dagers skriftlig varsel. 
Saksdokumenter sendes til medlemmer og varamedlemmer samt til alle andre med 
møterett. 

c) Sakkyndig ankenemnd er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 
tilstede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall.  

d) Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka sendes til medlemmer/varamedlemmer 
av sakkyndig ankenemnd, ordfører samt andre som har møterett. Sakkyndig 
ankenemnd utpeker i møtet 2 representanter til å undertegne møteboka. 

e) Møtene holdes for åpne dører, men lukkes ved behandling av saker unntatt fra 
offentlighet. Medlemmer/varamedlemmer har taushetsplikt, jfr. lov om personvern. 

 
 



   § 6 – SEKRETARIATETS OPPGAVER 
 
Sekretariatsfunksjon ivaretas av en avdelingsingeniør på plansektor. Sekretariatet kan i 
samråd med leder innkalle andre som man finner det ønskelig/nødvendig å rådføre seg med. 
 
Sekretærtjeneste for sakkyndig ankenemnd ligger også til sentraladministrasjonen som 
koordinerende organ i forhold til arbeid med sakslister, innkalling og utsendinger. 
 
      § 7 
 
DETTE REGLEMENTET GJELDER BARE I DEN UTSTREKNING DET IKKE ER I 
STRID MED LOV, ELLER FORSKRIFTER GITT I MEDHOLD AV LOV. 
 

 


