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Reglement for papirløse politikere - endring
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte reglement for papirløse politikere vedtas og gjøres gjeldende umiddelbart.

Vedlegg
1 Reglement for papirløse politikere - tilpasset praksis og skattereglene

I reglementet for papirløse politikere i Frosta kommune står det at etter endt valgperiode anses
nettbrettet som den folkevalgtes eiendom.
Saksopplysninger:
Etter tips tok Selbu kommune kontakt med Skatteetaten for å sjekke om en slik løsning er i
samsvar med skattereglene. Alle kommunene i Værnesregionen er enig om at vi må håndtere
dette på en lovlig måte.
Skattekontoret har gitt følgende svar:
Forholdet blir regulert av Skattedirektoratets forskrift om takseringsregler for inntektsåret 2014
§ 1-2-16, Fordel ved erverv av datautstyr og mobiltelefon brukt i arbeidsforhold.
Utgangspunktet er at enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig inntekt for mottaker, jf.
sktl. § 5-1. Som fordel vunnet ved arbeid omfattes blant annet lønn, honorar, feriepenger og
annen godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor tjenesteforhold, jf. sktl. § 5-10.
Dersom overdragelsen av eiendomsretten av Ipad, fra kommunen til den folkevalgte, skjer til en
lavere pris enn markedsverdi, vil det foreligge en skattepliktig fordel for den folkevalgte, jf.
Skatteloven § 5-10. Fordelen settes til differansen mellom markedsverdien og det den ansatte
betaler for utstyret. Kan ikke annen verdi spesifikt påvises, legges ifølge Forskrift om

takseringsregler for inntektsåret 2014 § 1-2-16 følgende markedsverdi til grunn:
Utstyr som er mindre enn 1 år gammelt: 80 % av opprinnelig kostpris
Utstyr som er mellom 1 og 2 år gammelt: 50 % av opprinnelig kostpris
Utstyr som er mellom 2 og 3 år gammelt: 20 % av opprinnelig kostpris
Utstyr som er 3 år eller eldre: kr 500 (inklusive merverdiavgift)
Kommunen betalte kr. 5.212,50 + smartcover for iPad i oktober 2012. Etter dette synes det
rimelig at det blir innberettet kr. 500,- for den som ønsker å overta utstyret.
Den folkevalgte kan også velge å levere inn nettbrettet til kommunen.
Det nye reglementet er tilpasset dagens praksis samt hensyntatt skattereglene.
Konklusjon:
Vedlagte reglement for papirløse politikere vedtas og gjøres gjeldene umiddelbart.
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