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Sakstittel:  KJØP AV PROGRAMVARE FOR EIENDOMSSKATT M.M.  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar å investere i programvare for forvaltning av 

eiendomsskatt, vann og avløp, renovasjon m.m. med en kostnadsramme for innkjøp, 

installasjon og opplæring på kr. 600 000,- og en kostnadsramme for årlig vedlikehold på kr. 

100 000,- Innkjøp dekkes av disposisjonsfondet. Driftsbudsjettrammen for Teknisk sektor 

økes med kr. 100 000,- for 2018. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Tilbud på ISY ProAktiv fra Norconsult Informasjonssystemer AS 

 

Faktaopplysning: 

Etter at kommunen måtte oppheve vedtak om innføring av eiendomsskatt for boliger, 

fritidsboliger og næring i hele kommunen er det avdekket at det må etableres bedre system 

for gjennomføring av både takseringsarbeidet og utskriving av skatt – dette for å 

kvalitetssikre arbeidet, og for å oppfylle lovkravet for utskriving av eiendomsskatt. 

 

Vurdering: 

Dagens system for utskriving av eiendomsskatt har kvalitetsmessige svakheter, og det er 

vanskelig og tidkrevende å gjennomføre ajourhold i tråd med Eiendomsskatteloven. For å 

kvalitetssikre dette arbeidet er det nødvendig å ta i bruk et bedre system. Det finnes ikke 

mange alternativer i markedet. Markedsledere er KomTek (Norkart) og ProAktiv (Norconsult 

Informasjonssystemer). Disse programmene leveres av de 2 største leverandørene av 

kartforvaltningsløsninger i Norge. Det er ingen tvil om at en bør velge ProAktiv da vi i dag 

kjøper alle våre kartforvaltningsløsninger fra Norconsult Informasjonssystemer. I tillegg til 

eiendomsskatteforvaltning er ProAktiv en løsning for systematisering av forvaltning av Vann 

og avløp, renovasjon og slamtømming. Systemet vil i sterk grad bidra til å kvalitetssikre 

arbeidet med saksbehandling, fakturering, oversikt m.m. Kostnadene bør fordeles på 

eiendomsskatt og selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. For selvkostområdene vil 

investeringen ikke medføre økte kostnader fordi kommunen her har vedtatt 100 % 

selvkostfinansiering. 

Vedlagte tilbud omfatter ikke renovasjon og slamtømming, men de totale kostnadene er 

estimert til ca kr. 600 00,- for innkjøp, installasjon og opplæring, og ca kr. 100 000,- i årlige 

vedlikeholdskostnader. 
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