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Leder

Per Magnar Stavland
Fastsetting, Skatt øst, Sandvika

Per Magnar ( 47 år) er nestleder i SkL i inneværende periode, og har mer eller mindre 
hatt fast arbeidssted i Lakkegata siden 2008. Han var varamedlem til sentralstyret 
i perioden 2000 - 2003 og sentralstyremedlem i perioden 2003 - 2009. Per Magnar kommer 
fra Bømlo og har tidligere jobbet på Bømlo ligningskontor og på Oslo ligningskontor.

Per Magnar bor i Lørenskog, har samboer, store barn og er sportsinteressert.

Nestleder

Ivar Sømhovd
Innkreving, Skatt øst, Oslo

Ivar (40 år) er inne i sin andre sentralstyreperiode. Han er tilsatt som namnsmann på 
Innkreving i Skatt øst, men har siden Landsmøtet 2009 brukt all tid til arbeid i SkL. 
Han har hovedtariffavtalesaker som spesialfelt og er delvis frikjøpt som rådgiver i SkLs sekretariat 
i Lakkegata. I SkL øst er han leder av det lokalt lønnsutvalget. 

Etter 2 perioder i sentralstyret er han helt klar på at det er organisasjonsarbeid 
i SkL han ønsker å jobbe med. 

Sentralstyremedlem

Heidi Lindseth Bolgnes
Veiledning, Skatt Midt-Norge, Trondheim

Heidi (51 år) har opp gjennom årene vært aktiv i SkL og innehatt de fleste tillitsverv på 
fylkes- og regionnivå. I dag er hun medlem av styret i SkL Midt-Norge og verneombud for 
Veiledning. Heidi er en solid fagperson som også har god data/system kompetanse. Hun har 
deltatt i flere prosjekt. Inneværende år er hun med i landsdekkende pilot for merutgifter.

Heidi er engasjert, hun har stor arbeidskapasitet og trives best i en hektisk hverdag.
Hun er gift, har to voksne barn som er flyttet ut og to engelsk-settere.

Sentralstyremedlem

Inger Helen Jensen
SITS, Eiendom og administrative tjenester, Oslo

Inger Helen(45 år) er sentralstyremedlem inneværende periode og har tidligere hatt en rekke verv 
i SkL og tidligere i 2Fo og SL. Hun har en variert erfaring fra SITS: printoperatør, brukerstøtte, 
utvikler på folkeregister, metodeansvarlig kravspesifikasjon og test og nå ansvarlig for å etablere 
lærlingeordning i SITS og regionene. 

Inger Helen er gift og har to barn, hvorav den ene er flyttet ut. Hun er en ja-person 
både på jobben og fritiden.

Sentralstyremedlem

Rakel Brembo
Fastsetting, Skatt nord, Narvik

Rakel (30 år) jobber med finansområdet i Skatt nord. Hun meldte seg inn i SkL rett etter 
at hun begynte i etaten og hun engasjerte seg raskt i SkL ung. 
Siden 2010 har hun vært leder i SkL ung utvalget.

Rakel er samboer og bor i Narvik. Hun er glad, positiv, har pågangsmot og ønsker 
å gjøre en forskjell. 



Sentralstyremedlem

Kaleem Mohammed Ahmed
Skatteopplysningen øst, Oslo

Kaleem (34 år) var med å etablere SkL ung rådet høsten 2010. De to siste årene har han aktivt jobbet 
med å forsterke SkLs ungfundament og merkevare i SkL, Skatteetaten og YS. Han er medlem av YS 
Ung råd og deltar på YS Stat sektormøter. Han er nylig innstilt som ny leder i YS Ung. 

Kaleem er født og oppvokst i Kristiansand. Han er utdannet fra BI innen økonomi, 
administrasjon og markedsføring, er fotballinteressert og  Chelsea fan.

Sentralstyremedlem

Sissel Eilefstjønn
Fastsetting, Skatt sør,  Bø/Vinje Skattekontor

Sissel (53 år) er sentralstyremedlen i inneværende periode og har vært sentralstyrerepresentant siden 
2009. Sissel har vært aktiv tillitsvalgt siden 1989 og har innehatt de fleste verv. 
I dag er hun i tillegg til sentralstyrerepresentant, AMU representant for SkL sør, 
medlem av YS S sitt omstillingsråd og  YS sitt IA-utvalg.

Sissel er samfunnsinteressert og har god etatskunnskap. Hun har også et stort engansjemnet for å 
bidra til at Skattetaten er en god arbeidsplass.

Sentralstyremedlem

Rolf Lillerovde
Fastsetting, Skatt Midt-Norge, Volda

Rolf  (54 år) er sentralstyremedlen i inneværende periode. Han er tillitsvalgt for Fastsetting 
i Skatt-Midt Norge og SkL sin representant i Arbeidsmiljøutvalget i Skatt Midt-Norge.

De siste 20 årene har han deltatt i ulike frivillige og humanitære organisasjoner som for eksempel 
Junior Chmber og Lions. for tiden er han uten verv i  frivillige organisasjoner. 
Rolf liker å reise og oppleve nye steder.

Sentralstyremedlem

Eva Hagland
Fastsetting, Skatt vest, Karmøy

Eva (53 år)  arbeider i dag som saksbehandler i Aksjegruppen Skatt person. Gruppen er med i den 
landsdekkende piloten Aksjer. Hun er veileder i Spleiselaget og reiser ut med foredrag til lag og 
foreninger (avtale mellom Fastsetting og Veiledning). Eva har lang fartstid i SkL. Hun var med på 
oppstarten av SkL Rogaland og har hatt flere tillitsverv i ulike perioder.

Eva er gift, har tre barn og 1 barnebarn. På fritiden synger hun i jazzband.

Kaare Seeberg Sidselrud, 
Skatteopplysingen øst, Oslo

Siv Godø, Skatt Midt-Norge, 
Kontroll og rettsanvendelse,  Ålesund

Jan Ove Nilsen, 
Skatt sør, Innkreving, Skien
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