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Det skjer mykje i SkL for tida. Så langt 
i år har me arrangert tillitsvaldopplæring 
trinn 1 og 2 og lønnskurs. Me har hatt 
kurs for leiarar og nestleiarar og samling 
for verveansvarlege. I tillegg har me ar-
rangert SkL-konferansen der me òg mark-
erte SkLs jubileum. Til hausten ventar 
kurs i trinn 3 - forhandlinger og kommu-
nikasjon, i tillegg til SkL Ung-konferanse 
og landstyremøte. Ei samling for region-
ale tillitsvalde og avdelingsleiarar vil me 
òg ha fått til før året er omme. Det er ak-
tivitet som aldri før, så jau da, 50-åringen 
er i fin form. 

Det er ikkje berre kursaktiviteten som 
får opp formkurva. Det daglege arbei-
det i SkL reflekterer òg det høge ak-
tivitetsnivået i etaten. Sentralt har dei 
månadlege fellesmøta stort sett blitt til 
todagersmøte. Det er ikkje alltid det er 
nok, det heller. Lokalt er det stor aktiv-
itet med stramme budsjett som kanskje 
den største utfordringa. Sjølv om dei store 
omorganiseringsprosjekta er avslutta for 
denne gongen, har me mange enkeltpros-
jekt, som omorganisering i SKD og SFS. 
I alt som skjer jobbar me aktivt for at alle 
skal få ein best mogleg arbeidsplass. 

Dei siste åra har me prioritert arbeidet 
med SkLs kultur og utvikling. Me har 
lagt vekt på samarbeid og felles møte-
plassar medan viktige spørsmål er sette 
på dagsordenen. Landsmøtet i fjor viste 
på mange måtar at dette har bore fruktar. 
Det var gode diskusjonar og gode vedtak. 
Eitt av dei var vår visjon: SkL skal vere 
den leiande fagforeininga i Skatteetaten. 
Det vitnar om ein organisasjon med 
sjølvtillt og ambisjon.

For å nå visjonen vår, er SkL avhengig av 
at alle jobbar godt i lag. Eg har eit fint 
team med meg i form av sentralstyret som 
ble vald på landsmøtet sist oktober. I det 
daglege er det sekretariatet som er kjernen 
i SkL. Både fysisk, telefonisk og elektron-
isk er det sekretariatet som er knutepunk-
tet for tillitsvalde og medlemar. I det siste 
har me òg styrka bemanninga for å gjere 
ein enda betre jobb på kommunikasjon 
og informasjon. Slik vil medlemane få eit 
enda betre tilbod. 

Likevel ville me ikkje ha kome langt utan 
avdelingane og alle våre lokale tillitsvalde. 
Det er dei som er tettast på medlemane 
og kvardagen deira og såleis utgjer ein 

grunnpilar i SkLs fundament: Nærleik 
til medlemane. Eg rettar ein stor takk for 
ein beundringsverdig innsats det står stor 
respekt av. 

Til slutt vil eg helse alle våre medlemar og 
ønske lykke til med dei neste 50 åra – og 
ikkje minst ønsker eg dykk alle ein riktig 
god sommar!

Per Magnar

SkL – ein 50-åring i fin form!

Nåværende sentralstyre og sekretariat, bak fra venstre Danica Milosevic (kontorleder i sekretariatet), Kaleem Ahmed, Per Magnar Stavland, 
Ivar Sømhovd, Inger Helen Jensen, Kaare Seeberg Sidselrud, Jens Chr. Batt (rådgiver i sekretariatet), Rolf Lillerovde. 
Foran fra venstre:  Rakel Brembo, Jan Ove Nilsen, Sissel Eilefstjønn, Eva Hagland, Heidi Bolgnes og Siv Godø.
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Jeg har fulgt SkL i vel 17 år og hatt gleden av å samarbeide godt med flere ledere, 
fra Arve Flaamo til Kari Norheim og videre med Ragnar Grina og nå Per Magnar 
Stavland. Det har vært en periode med sterk utvikling og omstilling. Det er ganske 
imponerende at de to store omorganiseringene i denne perioden; OAL og ROS, ble 
utviklet i nært samarbeid med organisasjonene og uten uenighetsprotokoller.
SkL bidro veldig positivt i disse store prosessene og kan ta noe av æren for at etaten 
valgte framtidsrettede, men krevende modeller. I dag ser vi at resultatene har blitt 
gode og at etaten er mer robust, kompetent og omstillingsdyktig. Og fremdeles med 
mange utfordringer foran seg.
Organisasjonene og ledelsen har ulike roller, men utfordres i å finne fram til kon-
struktive løsninger som bærer, og som tar hensyn til både medarbeidere og etatens 
vel. Jeg føler at vi har respekt for hverandres roller og at vi til og med har det hyggelig 
sammen når anledningen byr seg.
Og det har vært mange anledninger i et utall av møter og konferanser, der jeg har hatt 
gleden av å møte SkL-ere i debatt og hyggelig lag. Det har vært inspirerende for meg 
og den øvrige ledelsen i direktoratet.
Jeg takker SkL for samarbeidet i alle disse årene og ønsker organisasjonen lykke til i 
de neste 50!

Hjertelig hilsen
Svein R. Kristensen

Det er en viktig begivenhet når SkL runder 50. Et halvt hundre år i 
medlemmenes tjeneste. Og med tanke for Skatteetatens ve og vel. For 
det har vært SkLs varemerke: En konstruktiv stemme inn i utviklingen av 
etaten, av arbeidsplassene og arbeidsmiljøet.

Gratulerer med de 
første 50 år!

1963
Her starter det hele, altså på grunn av 
at staten skulle ta over ansvaret for lign-
ingskontorene. Heldigvis var det også 
den gang noen aktive kvinner og menn 
som gikk i bresjen for at de tilsatte skulle 
sikres rettigheter ved en slik overgang. 

Rolf Nordby (Ski) ble vår første formann 
og to måneder etter stiftelsen gikk vi inn 
i Stafo med Rolf som landsstyremedlem. 
Medlemstallet ligger på ca. 300, og vårt 
navn var den gang LL (Ligningsfunks-
jonærenes landsforening).

1964
1964 ble selvsagt et arbeidsomt år. Vi 
forlot Stafo og var med på å stifte først 
STL (statstjenestemennenes Lands-
forbund) som senere ble en del av YH 
(Yrkesorganisasjonenes Hovedsam-
menslutning). Vi merker oss at normer-
inger og innplasseringer i statens lønns-
systemer krevde sin tid, likså arbeidet 

med opplæringsutvalget for ligningse-
taten, hvor vi faktisk ikke fikk plass! Vi 
merker oss to nye navn som skulle bety 
mye fremover: Kjeld Karterud og Tor 
Knutsen, begge Oslo. Førstnevnte er vel 
den eneste medlemmet vi har hatt som 
er omsunget på grammofonplate for sin 
innsats med ligning av musikere!

1965
I 1965 startet arbeidet med å bygge 
opp vår organisasjon både sentralt 
og lokalt. Oppland distriktsavdeling 
stiftes som første lokalavdeling. Senere 
på året følger først Vestfold, så trønde-
lagsfylkene med felles lokalavdelinger, 
deretter Oslo og Akershus, også med 
felles lokalavdeling.

1966
Det handler alltid om lønn – dette året 
ble lønnsoppgjøret løst ved nemnds-
behandling! Dessuten arbeides det 
med innføringen av folketrygden! 
Sverre Heier (Kristiansand) dukker 
opp for første gang. Sverre er også med 
på å stifte Vest-Agder d.avd.

1967
I 1967 kan ikke våre fremste tillits-
valgte ha hatt mye fritid. I følge 
oversikter ble det dette året holdt 63 
forhandlingsmøter! 
Viktige områder som 
samarbeidsutvalg, 
innstillings- og anset-
telsesråd, opplæring 
og mye mer krevde 
sitt. Navnet Vorkinn 
møter oss for første 
gang.

1968 
Dette året dør Rolf 
Nordby. Han har 
vært formann siden 
stiftelsen. Sverre 
Heier overtar roret ut året. Dette året 
ble det dessuten tvist mellom staten og 
organisasjonene vedrørende kompen-
sasjon for mer arbeid ved innføring av 
folketrygden!

1969 
LFL er en realitet! Vedtak om 
navneskift skjer på generalforsamlin-
gen. Der velges også Stein Hafnor til 
ny leder. Det bestemmes også at det 
ikke lenger skal være generalforsamling 

Sverre Heier 1968-69

50 innholdsrike år

Rolf Norby 
1963-1968

Her ser vi daværende leder i SkL Ragnar 
Grina (t.v.) og skattedirektør Svein 
Kristensen på SkLs landsstyremøte i 2011.
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Mye har skjedd i løpet av femti år, 
og det gjelder også for avdelingene 
i SkL. Fra å vokse til 19 avdelinger 
har omstillinger i etaten også endret 
vår organisasjon, og nå er vi nede på 
seks.

Etatens organisering har hele tiden spilt 
en rolle for hvordan vi har valgt å organ-
isere oss. Medlemmene er grunnmuren 
i SkL og nærhet til medlemmene er vik-
tig. Som hovedregel følger inndeling av 
avdelinger arbeidsgivers organisering, og 
medlemmene er tilknyttet den avdeling 
der han eller hun har sitt kontorsted.

Avdelingene har en svært viktig rolle. De 
skal ivareta medlemmene, gjennomføre 
prioriterte tiltak, markedsføre medlems-
fordeler, verve nye medlemmer og arran-
gere aktiviteter for medlemmer.

Den første distriktsavdeling i SkL var 
Oppland som ble stiftet i 1965. På det 
meste, før ROS i 2007, besto SkL av 19 
distriktsavdelinger.

I jubileumsåret består SkL av seks unge 
avdelinger. Disse er SkL  øst, vest, nord,  
sør, Midt-Norge og  SKD/SITS. Den 
yngste er SkL vest som ble opprettet i 
2010. Den eldste er SkL Midt-Norge som 
ble opprettet 10. januar i 2008. Siv Godø 
ble valgt og ble den første leder i SkLs 
nåværende eldste avdeling.

Fra 19 til 6 avdelinger
SkL ønsket å være i forkant og allerede 
i 2005 begynte vi å se på hvilke følger 
ROS ville få for organiseringen av SkL. 
Spørsmålene var mange: I sin leder 
i SkL Nytt 5/2005 oppfordrer Kari 
Norheim tillitsvalgte til samarbeid og 

hvert år for 
å spare 
midler, og 
heller bruke 
disse til 
egne kurs. 
Året preges 
også av at 
opplæring-
sordningen 
i etaten er i 

søkelyset og spørsmål om nedsettelse 
av arbeidstiden!

1970
Dette året endte tariffoppgjøret med 
en ramme på 12.7 %! Skatteetatetsko-
len kommer i gang med ulike start-
problemer og det diskuteres fortsatt 
om arbeidstiden bør settes ned.

1971
1971 er Kirsten Bechs år! Hun velges 
som første kvinnelige formann (man 
hadde ikke ledere den gang)!

1972
Endelig kan forkortet arbeidstid på 38 
timer og fri hver lørdag gjennomføres 
for alle. Kirsten Bech innfører sitt 
flotte og vellykkede «Smånytt», som 
gir informasjon til alle medlemmene.

1973
I 1973 fikk vi endelig vår egen verve-
brosjyre og i etaten satte man i gang 
arbeidet med en stor reform: lønns-
skatteordning! Denne skulle forenkle 

Stein Hafnor 1969-71 

Kirsten Bech 1971-75 

lønnstakerligningen betydelig. Etter-
tiden vil vise at hele reformen legges 
på is, men kanskje er noen av grun-
nideene i denne fortsatt aktuelle og til 
dels tatt i bruk.

1974 
1974 ble nok et år i tariffoppgjørets 
tegn. Resultatet ble et kronetillegg på 
kr 1200 og et generelt tillegg på 8.7 
%. Det måtte være gode forhandlere 
disse åra? I og med at det nærmet seg 
landsmøte, begynte man å snakke 
om tema bl.a. kunne være «EDB i 
ligningsetaten»! To nye distriktsavde-
linger kommer til, nemlig Østfold og 
Buskerud.

1975
I 1975 trer 
Øystein An-
dreassen inn i 
manesjen som 
ny formann. 
Sverre Heier og 
Stein Hafnor er 
fortsatt med. Pål 
Abell og Svein 
Carlsen er nye.

1976
I 1976 skjer det som skal vise seg å bli det 
mest stabile trekk ved vår organisasjon: 
Finn Syvertsen tilsettes som sekretær!

1977
YS stiftes i 1977. Dette året innledes 
også de første samarbeidsområder 
med trygdeetaten. I vår etaten blir det 
ramaskrik da det blir offentlig kjent at 
Bærum likningskontor hadde «møl-
let» en rekke selvangivelser for å få 
arbeidet hurtigere unna!

1978 
I 1978 søker vi om direkte medlem-
skap I YS. Tenk om vi hadde fått det 
den gangen! Vi gjør et nytt hopp in-
nen informasjon: første nummer av 
LFL-nytt sendes ut. Møre og Romsdal 
får egen avdeling.

åpenhet istedenfor konfrontasjon, og 
hun stiller blant annet spørsmål om vi 
må ha en organisasjon som matcher ar-
beidsgivers organisering?

Det ble opprettet et Adhoc-utvalg 
bestående av Sissel Eilefstjønn, Kaare 
Sidselrud og Kari Schiøtz. Deres op-
pgave var å få fram alle viktige prob-
lemstillinger. De mest aktuelle prob-
lemstillinger var vedtekter, økonomi 
og nærhet til medlemmene.

Eksisterende vedtekter var ikke til hin-
der for sammenslåing av avdelinger. 
Men noen endringer måtte til. Blant 
annet på fordeling av delegater. På 
Landsmøtet i 2009 kom vedtektsen-
dringene og SkL valgte langt på vei å 
følge arbeidsgivers organisering.

Nærhet til medlemmene
- Klarer vi å opprettholde nærhet til 
medlemmene? var et av de kritiske 
spørsmålene vi med rette stilte i 2005. 
Noe har vi tapt og noe har vi vunnet. Det 
er store avstander. Vi ser at engasjementet 
blant medlemmer i tidligere svært aktive 
fylkesavdelinger har gått ned.

Paradoksalt nok kan det koste mer å samle 
medlemmer i egen avdeling i egen region 
enn å møtes et sted i utlandet. Samtidig 
har vi i dag mange kanaler å kommunisere 
på som videomøter, Facebook og skl.no.  
Men det er ikke noe som slår det person-
lige møtet. Derfor legger SkL til rette for 
mange fysiske møtepunkt for medlemmer 
og tillitsvalgte.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland
Buskerud

Vestfold

Telemark

Avdelingene

Aust-Agder
Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn-og Fjordane

Øystein Andreassen 
1975-1985

Fem på ei ski, på en årskonferanse i 2005. Medlemsmøte i Drammen i 2009. Medlemsmøte i Stavanger i 2012.

Møre og Romsdal

Sør Trøndelag

Nord Trøndelag

Nordland

Troms
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Sekretariatet
Sekretariatet i Lakkegata er hjertet i 
SkL. Her har leder og nestleder i SkL 
sitt faste tilholdssted, hit legges de 
fleste møter som sentralstyremøter 
og utvalgsmøter og her holder SkLs 
faste ansatte hus. I jubileumsåret har 
SkL tre ansatte medarbeidere.

•  Informasjonsrådgiver Astrid Hellwig, 

som begynte i februar i år. En lenge et-
terlengtet medarbeider i Lakkegata som 
skal ha informasjon som sitt spesialfelt. 
Det vil blant annet si SkL Nytt, skl.no og 
Facebook.

• Kontorleder Danica Milosevic som ble 
ansatt i 2005. Medlemspleie, arrange-
ment, profileringsartikler, landsmøte-

general. Danica vet at ”fanden” bor i de-
taljene og hun har full kontroll på han. 
Hun er administrerende direktør i SkLs 
eget reisebyrå: Danica Travel.

• Rådgiver Jens Chr. Batt som begynte i 
2000. Han er rådgiver for personalsaker 
og lønn, og en annen av hovedoppgavene 
hans er å være protokollfører for sentral-

styret. Sett bort fra det har Jens en finger 
med i det meste som skjer i Lakkegata.

Som Finn var, er disse tre ansatt på heltid 
i Lakkegata, og to er lønnet av SkL.  Opp 
gjennom årene er det mange medlem-
mer som har jobbet med ”frikjøp fra ar-
beidsgiver” i Lakkegata. Den første i rek-
ken var Kåre Schau som begynte i 1984, 
men helt i begynnelsen var Finn.

SkL befinner seg i år 8 etter Finn
Da Finn sluttet i Lakkegata fikk SkL ny tid-
sregning. Når noen spør – når var det? Er 
svaret enten ”Det skjedde mens Finn var 
her” eller ”det skjedde etter at Finn sluttet”. 
SkL befinner seg nå i år 8 etter Finn.
- Du må ikke komme her og komme her, 
det er jeg som bestemmer på denne skuta 

her, sang damene i daværende sentralstyre 
til Finn på 50-årsdagen hans i 1995. Og 
Finn Syvertsen er vel en av dem som har 
hatt størst innflytelse på SkLs utvikling, i 
hvert fall på sytti- og åttitallet.

Finn drev utstrakt medlemspleie og opp-
søkende virksomhet. ”Nytt fra SkL-sen-
tralt ved sekretariatsleder Finn Syvertsen” 
var fast program på alle årskonferanser på 
sytti- og åttitallet. I tillegg besøkte Finn 
en lang rekke ligningskontorer rundt om 
i landet. Alle steder ble han godt mottatt 
og innmeldingene strømmet på i kjøle-
vannet av turneene hans.

I 29 år, fram til han i 2005 valgte å gå 
av med pensjon, hadde han permisjon 
uten lønn fra stilling som ligningssekretær 

ved Lier ligningskontor. Da han i 2005 
behørig ble feiret og takket av som ”pro-
tokollfører” vanket det gaver og godord 
i fleng også fra en arbeidsgiver som han 
hadde hatt sammenhengende permisjon 
fra i 29 år.

Daværende personalsjef i Skattedirektora-
tet, Marianne Njøten, slo fast at det sto 
lite i personalreglementet om hvordan 
slike saker skulle håndteres,
men at hun ikke var engstelig for pres-
idens i saken.

1979
1979 var på nytt landsmøteår. Øystein 
Andreassen gjenvelges som formann 
og to nye navn dukker opp: Gunn-
leif Grannes og Eirik Aasegg. Vi blir 
medlemmer i STAFO og får vårt første 
lønnsutvalg med personer som skulle 
komme til å være aktive i mange år: Pål 
Abell , Egil Kongsvoll og Valborg Lie. 
Rogaland oppretter avdeling. Dessuten, 
dette året ble det første året vi fikk over 
100 nye medlemmer!

1980 
1980 må vi anse som folkeregistrenes år. 
De som arbeidet med folkeregistersaker 

rundt om hadde langt fra noen «status». 
Vi oppretter derfor vårt eget folkeregis-
terutvalg med Egil Kongsvoll som sjef 
og han har med seg Lisbeth Huseby og 
Randi Østengen. Disse gjør i årene som 
kommer en betydelig innsats for de folk-
eregistertilsatte.
For de av leserne som fortsatt sitter med 
bladene våre fra diss årene anbefaler vi 
et blikk i siste nummer av 1980-årgan-
gen: Her er en uførlig reportasje om 
«Lier-prosjektet». Dette var det første 
spede forsøk på ligning via edb. Vi kan 
trygt si at det har skjedd mye siden den 
gang. Eksempelvis ser vi i teksten at det 
tok noen minutter å lete frem en person 

via fødselsnummeret. På ekstraordinært 
landsmøte vedtas det at vi skal melde oss 
ut av STAFO og søke direkte medlem-
skap i YS. Hordaland d.avd. opprettes.

1981
Finn tiltrer som redaktør av LFL-nytt (i 
tillegg til alt det andre han har å gjøre). 
Det innføres kjernetid i etaten. Vi 
merker oss også at i en oversikt over still-
ingene i etaten, er det bare 17 kvinnelige 
ligningssjefer av 454! Av 64 ligningsre-
visorer er det en kvinne! Dette året av-
vikles første LFL-kurs i Nord-Norge og 
Oppland arrangerer som første avdeling 
sin egen årskonferanse med overnatting. 

Kollegaene i Rogaland leier egen buss og 
kommer som deltagere. Vestfold henger 
seg på og inviterte sine nabofylker. 
Troms får egen avdeling.

1982
Vi fikk ikke noe medlemskap dir-
ekte i YS og går tilbake til STAFO. 
Magne Vorkinn tiltrer som formann 
på landsmøtet. Under dette landsmøtet 
«roper» også representantene fra SKD at 
det neste år vil bli vanskelig å få tilført 
nye stillinger i etaten! I dette året finner 
LFL det nødvendig (sammen med an-
dre foreninger) å gå til Finans på grunn 
av arbeidssituasjonen i etaten. Av an-

kepunktene merker vi oss at det er in-
nført en bemanningsmodell og at det 
som følge av denne må settes inn foren-
klinger for å gi mer tid til kompliserte 
saker der det er noe å hente.

1983
LSP! Langsiktig SystemPlanlegging! 
Forkortelsen dukker opp for første gang. 
LFL fyller 20 år og vi flytter kontoret 
vårt til Oslo. Dette året åpnes også mu-
ligheter for å arbeide med fagforening-
sarbeid i arbeidstida opp, Willy Ovesen 
er gjest hos oss for første gang, Dette 
kurset omtales fortsatt fordi her ble delt-
agerne for første gang konfrontert med 

videofilming under pålagt opptreden på 
talerstolen. Nordland kommer med som 
egen avdeling.

1984
Første «Formannskonferanse» avholdes. 
Kåre Skaug tilsettes i halv stilling og vi 
flytter inn i våre nåværende lokaler i 
Lakkegata. På årets Kurs for tillitsvalgte 
presenterer Gausdal likningskontor en 
maskin for sentralisert skrivetjeneste! 
Tenk: Den har enkeltfraser stående klar 
i minnet! Vi får medlem nr. 1000.

SkL – det er Finn det!

Forberedelse til 
landsmøtet i 2009, 
Jens, Danica og Sissel.
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Fra god til best er tittelen på SkLs 
informasjonsstrategi. De over-
ordnede målene er profesjonell, 
raskt ute, riktig informasjon og være 
offensive.

SkL-infoer etter møter med arbeidsgiver 
er vårt varemerke på rask og riktig infor-
masjon. Motto er: Møtet er ikke ferdig 
før info er skrevet.

Informasjon har alltid stått høyt oppe på 
agendaen til SkL. Og vi har lang tradis-

jon på medlemsblad. Det startet med 
”Små Nytt” tidlig på syttitallet, med 
Kirsten Bech som redaktør.

Første nummer av LFL Nytt ble sendt ut 
i 1978, med Finn Syvertsen som redak-
tør.  Levi Slåen kommer inn som redak-
tør i 1987 og hadde denne rollen fram 
til 2001 da Jens Chr. Batt overtok. Un-
derveis endret medlemsbladet layout og 
skiftet navn til SkL Nytt. Navneendrin-
gen var en konsekvens av at LFL skiftet 
navn til Skatteetatens landsforening.

Andre viktige milepæler er 1996 da første 
nummer med omslag i glanset papir og 
farger ble gitt ut og i 2000 da bladet fikk 
ny visuell profil og kom i A4 format. Jens 
Chr.  Batt rekker å produserer 20 num-
mer av SkL Nytt før han overlater redak-
tørens hjørne til Kristin Rabben. Hun 
rakk å produsere 40 nummer av SkL Nytt 
før hun gav seg som redaktør ved utgan-
gen av 2012.

I dag er kravet til rask informasjon  nesten 
”sanntid”. De raske informsjonskanalene 

1985 
Landsmøteår igjen og Gunnleif Grannes 
tiltrer som formann.

1986
Et år med stor aktivitet i distriktene og 
en lederkonferanse med både skattedi-
rektør og andre gjester fra SKD. Videre 
er det verdt å merke seg at dette året 

markerte LFL seg ved at vi ble største 
forening ved flere kontorer.

1987
Gunnleif Grannes og Stein Grønnin-
gen kommer inn i STAFOs landsstyre. 
Stein velges også inn i sentralstyret. 
En delegasjon fra vårt sentralstyre drar 
over til Sverige for å lære om deres bruk 

av EDB. Levi Slåen kommer inn som 
medredaktør i bladet vårt. Magnar 
Kvia oppnevnes som vår datatillitsval-
gt. Telemark oppretter egen avdeling.

1988
Jubileumsår.  LFL fyller 25 år og dette 
markeres sentralt og over det ganske land. 
Stor optimisme merkes i forbindelse med 

markeringen. Dette året får vi særavtale 
om medbestemmelse og ditto om like-
stilling. På landsmøtet gjenvelges Gunn-
leif Grannes. Skattedirektør Ovesen deltar 
på landsmøtet og presenterer blant annet 
en ny «forenklet» selvangivelse.

1989
Den nye Hovedavtalen krever mye op-

plæring. Den planlagte innføringen av 
EDB krever stillinger av oss. Medarbei-
dersamtaler skal innføres i etaten. Ikke 
uten motstand og det vil ta lang tid før 
dette gjennomføres overalt. Hoveddata-
tillitsvalgt Magnar Kvia lesses ned med 
papir og arbeid, men tar utfordringen 
på en utmerket måte. Vi arrangerer vårt 
først egenproduserte (av Levi Slåen) 

Informasjon
skl.no, SkL-info på e-post og Facebook er 
viktige.

Har et medlemsblad som 
SkL Nytt utspilt sin rolle i denne 
sammenheng?
Det er ikke tvil om at SkL må satse på 
de raske informasjonskanalene. Men 
det er også viktig å ta med det beste fra 
medlemsbladet. SkL Nytt har fortsatt 
en rolle når det gjelder å bygge kultur 
og identitet, faglig informasjon og kom-
petanse.

I løpet at de siste årene har Facebook 
blitt en uformell kommunikasjonskanal 
for SkL. Gruppen er lukket, og du må 
være medlem av SkL for å få tilgang til 
gruppen. Her publiseres stort og smått, 
samtidig som det er en effektiv informas-
jonskanal når vi skal nå våre medlemmer 
raskt.
Under streiken i 2012 viste den seg å 
være den beste kanalen til å nå ut med 
siste nytt.

SkL.no er likevel vår viktigste informas-

jonskanal i det daglige arbeidet i organ-
isasjonen. I tillegg til å være vårt off-
isielle vindu ut mot verden og formidler 
av medlemsnytt, inneholder siden det 
meste av informasjonen våre medlemmer 
trenger. Bak innloggingsmuren ligger 
SkL-info sendt ut både fra avdelingene og 
sentralt, kursmateriell, lover og avtaler og 
informasjon om lønnsforhandlinger. For 
de tillitsvalgte er skl.no en viktig infor-
masjonskanal og verktøykasse der de skal 
finne alt de trenger for å utføre vervet.

1979 1991 1996 2000 2005

Gunnleif Grannes 1985-91
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Nå var vi ikke eldst heller da vi feiret oss 
selv på Sundvolden den 11. april, men 
ros for vår ungdommelighet tok vi imot 
med glede. Det ble en uforglemmelig af-
ten med topp musikalsk underholdning, 
gaver og en mengde gratulasjoner.
Med takt og tone ble vi loset trygt gjen-
nom kvelden av to staute karer fra vest, 
Heine Totland og Gisle Børge Styve. Det 
kan vel ikke være helt tilfeldig at den ene 
også var fra Bømlo, som vår leder Per 
Magnar Stavland? Sammen med gjester 
fra både SkLs egen lederrekke og våre sa-
marbeidspartnere i både Skatteetaten og 
andre forbund ble det hele en minnever-
dig begivenhet.

50 år med SkL
Men først ble det hele sparket i gang med 
en presentasjon av SkLs femtiårige histo-
rie. Sekretariatets egen Jens Chr. Batt stod 
for den første historiske gjennomgangen 
av SkL, navneskifter og forbundets ledere 

gjennom årene. Han ble etterfulgt av én 
som kunne fortelle om brorparten av for-
bundets første femti år, Finn Syvertsen. 
Etter å ha vært forbundets første ansatte 
og tilbrakt hele 29 år i sekretariatet, ble 
det en personlig fortelling om noen av de 
største kampene og seierne forbundet har 
opplevd til nå. Tidligere redaktør av SkL 
Nytt, Kristin Rabben, avsluttet den første 
delen av festen med å fortelle om SkLs in-
dre liv. Det ble en flott gjennomgang av 
hvordan vi har jobbet med informasjon, 
med nærhet til medlemmene og de ulike 
møtepunktene opp gjennom årene.

Vestlandske toner
Det var ikke tid til lange pausen før neste 
post på underholdningen stod for døren. 
Vi ble loset inn i en egen konsertsal, og 
i regi av Heine Totland og Gisle Børge 
Styve fikk vi en minneverdig konsert den 
neste timen. Gutta oste av ekte musikk-
glede. Og da var det kanskje ikke rart at 

damene på første rad lot seg sjarmere? Nå 
tok de ikke all æren for underholdningen 
selv. SkLs nestleder Ivar Sømhovd måtte 
tre støttende til på luftgitar da Queens 
Bohemian Rhapsody ble fremført. Impo-
nerende var det uansett at to særs musi-
kalske herrer ga oss opplevelsen av å være 
på konsert med både kjente artister, musi-
kaler og et helt afrikansk storband.

Etter en knapp times underholdning for-
flyttet forsamlingen seg til festsalen i den 
eldste delen av hotellet og selve feiringen 
kom i gang. Gleden var stor hos flere da 
de fant ut at den musikalske vestlandsdu-
oen fortsatt ikke hadde forlatt oss, og at 
de til og med hadde fått oppgaven med å 
lose oss gjennom resten av feiringen.
Heine og Gisle hadde også tatt jobben 
med å introdusere kveldens retter. Det 
var vel ikke lurt å sette en dyslektiker på 
saken, og maten smakte langt bedre enn 
introduksjonen den fikk. Lattermusklene 

ble ytterligere trimmet av at måltidet 
ble servert med musikalske innslag som 
kvalitetsmessig dekket hele bredden. Det 
var kanskje like greit at leder Per Magnar 
Stavland sang først slik at de som virkelig 
hadde noe å fare med kunne overta. I så 
måte var det en gledelig overraskelse når 
Eva Hagland fra SkLs sentralstyre frem-
førte Bye Bye Blackbird sammen med 
Heine og Gisle.

Ros fra alle hold
Etter alt å dømme må vi har gjort noe bra. 
Listen over kveldens taler kunne skremt de 
fleste, men etter Totlands strenge forman-
ing om at alle måtte fatte seg i korthet, 
kom de som perler på en snor. Det var 
nok litt spesielt for skattedirektør Svein 
Kristensen å stå foran forsamlingen når 
han selv nærmer seg slutten i sjefsstolen i 
etaten. Fagre ord og takk for gode bidrag 
i arbeidet med å oppnå gode resultater ble 
rundhåndet delt ut, selv om vi ikke alltid 

50 år er ingen alder, det kan 
du spørre enhver femtiåring om.

har vært enige. Både Jorunn Berland, ny-
valgt leder i YS, og Pål Arnesen, leder for 
YS Stat, fremhevet hvor viktige SkL er for 
YS som organisasjon og gledet seg over å 
fortsette det gode samarbeidet. Lederne 
av de andre organisasjonene i Skatteetaten 
var raske med å fremheve egen alder (kan-
skje spesielt de som var eldre), men la alle 
stor vekt på det velfungerende samarbei-
det. Ingerid Bjercke, leder i Stafo, roste 
oss for støtten hun som forbundsleder har 
fått fra SkL i alle år, og for at vi som lei-
etakere har vært med på å skape et godt 
kontorfellesskap.
Utrolig nok holdt tidsplanen, og på slaget 
klokken elleve kunne Totland og Styve 
takke av for en fantastisk aften med en 
glad og feststemt gjeng.

Hipp hurra for SkL
En glad gjeng har kommet seg helskinnet 
gjennom SkLs 50 år, Jens, Kristin og Finn.

Nyvalgt leder i YS, Jorunn Berland,
 gratulerte og så frem til samarbeidet 
de kommende årene.

Svein Kristensen rakk å få med seg jubileet 
før han takker av som skattedirektør.

Ragnar Grini, var en 
av fire tidligere ledere som 
feiret jubilanten.

Tre trubadurer fra vest. Per Magnar Stavland,
Heine Totland, Gisle Børge Styve.
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grunnkurs og Hedmark distriktsavde-
ling stiftes.

1990
For første gang arrangerer vi kurs 
for fylkestillitsvalgte. Finans «sår» en 
ide ut i etaten: «Bør alle skatteetat-
ens kontorer og tolletaten slås sam-
men?» Svein Myhre blir med i en 
SKD-gruppe som skal foreta belast-
ningsmålinger i etaten. Kåre Skaug 
flytter over til STAFO.
På årets lederkonferanse dukker et 
nytt navn opp: «prosjektdirektør» 
Bjarne Hope redegjør for den kom-
mende EDB-innføringen i etaten. Pål 
Abell tar over lønnsutvalget etter at 
Egil Kongsvoll skifter arbeidssted (til 
FSK).

1991
De første kontorene får EDB! Året 
preges av «bemanningsgevinsten» og de 
eventuelle tilbakeførte midler vi skal ha. 
Landsmøtet velger Arve Flaamo til ny 

leder etter 
at Gunnleif 
Grannes tak-
ker av etter 
6 år. LFL 
blir historie 
og SkL en 
realitet! Jan 
Erik Wil-
helmsen tar 
over lønnsut-
valget. Aust-
Agder får 
egen avde-
ling.

1992
Vi får en «bemanningsmodell» å for-
holde oss til. Denne vil i årene som 
kommer påvirke lønnsplasseringer og 
utlysning av stillinger i etaten mer enn 
noe annet. Marianne Njøten tar over 
ansvaret for Folkeregistersiden og det 
arrangeres et meget vellykket kurs for 

SkL har mange arenaer å møtes 
på, både formelle og uformelle. Alle 
er viktige møtepunkt hvor vi deler 
kompetanse, bygger kultur og fat-
ter beslutninger - noen ganger store 
og viktige, andre ganger ikke fullt 
så viktige beslutninger. Ikke sjeldent 
har de sist nevnte utløst stort engas-
jement og endeløse diskusjoner.

Formelle arenaer er landsmøtet, landssty-
remøtet og sentralstyremøte sentralt og 
årsmøter og styremøter i avdelingene 
lokalt.

De viktigste uformelle arenaene er 
SkL-konferansen, årskonferansene i 
avdelingene, kursvirksomheten i SkL 
og medlemsmøter. I tillegg kommer 
utvalgsmøter og ulike andre samar-
beidsmøter.

Landsmøtet
Vi har Landsmøte hvert tredje år. Valg 
og vedtektsendringer er viktige poster på 
programmet i et landsmøte. Valgthrill-
erne i SkL gjennom tidene har vært en 
påskekrim verdig. Siste landsmøte ble i så 
måte historisk, ingen benkeforslag, men 
ikke kjedelig av den grunn.

Det årlige landsstyremøtet er SkLs øverste 
myndighet mellom landsmøtene.
Her vedtas prioriterte tiltak og budsjett 
blant annet.

Før landsmøtet i Loen 2006, foreslo Per 
Magnar at sentralstyret for å spare penger 
skulle stå for det kulturelle innslaget selv. 
Og Per Magnar ledet an.

SkL har alltid hatt årlige samlinger for 
lederne i avdelingene. Navn og form på 
samlingen har skiftet opp gjennom årene.

Årsmøter - årskonferanser
I 1981 arrangert Oppland som første 
avdeling sin egen årskonferanse med over-
natting – det var stort. Kollegaer i Roga-
land leide egen buss og kom på besøk. Vi 
ser at samarbeid over avdelingsgrensene 
ikke er noe nytt, men kontrasten til felles 
årskonferansene i 2013 er likevel stor. I 
dag er problemstillingen: Hvilket utland 
skal vi lokke med i år?

Sentralstyret
Første gang et formelt møte var lagt til det 
store utland var et sentralstyremøte i Lon-
don i 2002. Det var så politisk ukorrekt at 
sentralstyremedlemmene vurderte å stille 

på Gardermoen med parykk og løsbart 
for ikke å bli gjenkjent.

I dag er det god markedsføring for SkL å 
fortelle om kurs og samlinger i utlandet. 
Men sentralstyret henger litt etter, det er 
lite å lese i SkL Nytt om sentralstyret i 
Paris, Praha og Roma. Derimot historien 
om sentralstyret som sliter seg opp på 
de høyeste fjelltoppene med store tunge 
dokumenter i ryggsekken, den liker vi å 
fortelle.

Stor kursaktivitet:
Diskusjonen om SkL skal arrangere faglige 
kurs eller ikke har vært en gjenganger opp 
gjennom årene. Hvis ja, hvilke grupper 
skal vi prioritere? Hvordan skal SkL best 
ha fag i fokus? SkL er en organisasjon for 
alle profesjoner på alle nivå i etaten.

Folkeregisterkurs, kontrollfaglig kurs, 
kurs for ledere, kommunikasjonskurs. 
Det har vært arrangert mange ulike kurs 
opp gjennom årene.

Møtepunkter

denne gruppen. Hedmark distrikt-
savdeling opprettes.

1993
«Rosa-prosjektet» starter for fullt. SkL 
ser lite fordeler i dette og arbeider nært 
og aktivt sammen med tollerforbun-
det for å hindre sammenslåing. For 
første gang gjennomføres det lønns-
forhandlinger lokalt i et fylke. Busker-
ud er prøveklut og de lykkes så bra at 
dette videreføres i de andre fylkene. 
En interessant problemstilling dukker 
opp og skaper en del debatt: Kan èn 
og samme person være ligningssjef i to 
kommuner? EDB-utvalget skifter le-
delse. Først til Oddbjørn Almli og der-
etter til Elisabeth Strandskogen. Skat-
teetaten får egen Tilpasningsavtale.

1994
Fra og med dette året utgis SkL-nytt 
6 ganger årlig. «Rosa-prosjektet» av-
vikles uten noen sammenslåing av 
etatene som var involvert. Det settes 
fokus på folkeregistrene og opplæring 
av de som arbeider med dette områ-
det. På landsmøtet gjenvelges Arve 
Flaamo. Karl Skarpenes tar over 
lønnsutvalget. Sogn og Fjordane dis-
triktsavdeling opprettes.

1995
Dette året starter med ny virkelighet 
for noen av oss: Under «januar-rush-
et» må vi overbevise mange av skat-
teyterne våre at et kryss er nok. «FSA» 
er et faktum, selv om mange synes det 
er rart. Eller som en sa etter at kryss/
underskrift var unnagjort: «Det er 
ikke mye service å få lenger». Med 
dette legges også «Flidprosjektet» ned. 
Etaten får ny sjef i det Bjarne Hope 
setter seg i høysetet. For første gang 
utarbeides det strategier for etaten vår.

Arve Flaamo 1991-2000

Deler av sentralstyret på Gaustadtoppen i 2005. I ryggsekken har de ROS-rapporten. Og som 
årsmøtet i Vest-Agder i1978, ble store deler av møtet avholdt utenom arbeidstid ”hjemme hos 
(eller på hytta) til” Elisabeth Tønsberg.

Landsmøtet i Loen i 2006. For å spare penger står sentralstyret for det kulturelle innslaget selv. 
Per Magnar ledet an.

 Dette bildet er fra landsmøtet på Gardermoen i 2009. Bildet lyver litt. Tro ikke forsamlingen 
var så enig som bildet gir uttrykk for.
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1999
Året innledes med at vi opplever en 
vanskelig budsjettsituasjon i etaten. 
Det er vanskelig å få endene til å møtes 
og enda verre å få utlyst stillinger. Alt 
og alle venter på resultater av omor-
ganiseringen, det kreves resultater av 
oss før vi får både nye og resirkulerte 
midler inn i etaten. På arbeidssiden 
opplever vi noe revolusjonerende: Vi 
får PSA. Øystein Andreassen dør dette 
året. 2000

Landsmøte igjen. Arve ønsker ikke 
gjenvalg og Kari Myrjord Norheim 

De tillitsvalgte
1996
Dette året feirer folkeregistrene sine 
første 50 år. Med unntak av Oslo da, 
som har hatt folkeregister helt siden 
1906. Vi får nok et nytt begrep inn i 
etaten: «VO». Fokus skal nå rettes mot 
verdiorientert arbeid og det kreves 
resultater av oss. Svein Kristensen 
tilsettes i administrasjonsavdelingen i 
SKD.
Fra redaktørens egen spalte tar vi med 
at «Vi i skatteetaten har heldigvis ikke 
fått noe nedtrappingsspøkelse enda, 
men jammen har vi mye å stri med 
lell.» Omstillingen i etaten fortset-
ter. Vi må ofre noen stillinger, men 
forhandler oss frem til å få tilbakeført 
midlene fra 100 av dem. Disse midlene 
nyter vi fortsatt godt av. Randi Bjør-
gen velges til ny leder i YS. Siste num-
mer av SkL-nytt dette året kommer 
med nytt utseende.

1997
Igjen er det landsmøteår og Arve gjen-
velges som leder. SkL får ny struktur 
idet det nå velges et sentralstyre og 
dette sentralstyret pluss distriktsled-
erne skal utgjøre landsstyret. Dette året 
kommer de fleste fylker inn med lokale 
lønnsforhandlinger. Disse skaper selv-
sagt en del debatt, men stort sett er 
tilbakemeldingene positive. Jan Kåre 
Kjølsø tiltrer som hoveddatatillitsvalgt. 
Strukturen i etaten settes for alvor i 
søkelyset og dette blir starten på omor-
ganiseringen.

1998
Dette kan vel kalles det store «U-
året». I forbindelse med omorgani-
seringen ble det nedsatt en mengde 
utvalg, SkL var representert i de fleste 
av dem og mangt og mye ble utredet. 
Det som opptar medlemmene mest, 
er hvordan strukturen i etaten vil bli, 
og ulike modeller legges frem. Det 
er stor aktivitet og deltagelse innen 
dette området både på sentrale og 
lokale kurs.

velges til ny leder. Omorganiserings-
prosessen fortsetter. Jens Chr. Batt be-
gynner i deltidsstilling i Lakkegata og 
SkL-nytt går over til A4 format.

2001
De distriktstillitsvalgte drilles i OAL 
på kurs og prosessen starter for al-
vor ute i etaten. Vi får egen avdeling 
i SKD. Et enstemmig ekstraordinært 
landsmøte beslutter at vi søker på nytt 
om direkte medlemskap I YS. Finn 
feirer 25 år som sekretariatsleder. Jens 
Chr. Batt tar over redaktørjobben i 

SkL-nytt. På tampen av året melder 
SkL seg ut av STAFO, men det skal gå 
ennå et halvt år før vi formelt er ute, 
ifølge STAFOs vedtekter.

2002
Det store omorganiseringsåret. 
Ansvaret ligger nå ute i fylkene og våre 
fylkestillitsvalgte er for alvor med i ar-
beidet. Sentralt følges utviklingen nøye 
og som ventet er det mange reaksjoner 
i den nye omstillingen, nye distrikter 
og inndelinger. Per 1. juli er SkL ute 
av STAFO og dermed uten formell 

tilknytning til YS siden søknaden om 
opptak fortsatt ikke er behandlet. Vi 
er likevel en del av tariffavtalen fram 
til 2004 slik at alle medlemmenes ret-
tigheter blir ivaretatt.

2003
Fra 1. januar er SkL medlem av STL, 
Sosialtjenestemennenes Landsfor-
bund, for å ha en plass i YS-systemet. 
OAL er i sluttfasen og i etaten arbeides 
det med store IT-prosjekter som SLN, 
SLS, Elark og AltInn. Etaten sliter med 
stramme budsjetter, høye lønnsut-

Kari Norheim 2000-2006

- De som ivaretar medbestemmels-
en og ordner opp for medlemmene

Grunnpilaren i en fagforening er de tillits-
valgte, alt fra den nærmeste plasstillitsval-
gte, via avdelings- og regionale tillitsval-
gte og opp til de tillitsvalgte sentralt. Slik 
er det også i SkL og mye av innsatsen fra 
sentralt hold er og har vært rettet mot å 
gi de tillitsvalgte best mulig arbeidsvilkår. 

Først og fremst dreier det seg om kurs og 
opplæring. God kjennskap til lover og 
avtaleverk er utgangspunktet for innfly-
telse overfor arbeidsgiver og at vi dernest 
gjør en god jobb for våre medlemmer. I 
tillegg er lønn og øvrige arbeidsvilkår et 
prioritert område. Det er likevel ikke til 
å komme fra at de fleste tillitsvalgte leg-
ger ned mye av egen tid og ressurser i sitt 
verv. 

Hva får vi så til?
Fra tid til annen får vi spørsmål om hvor-
for være organisert og hva vi som tillits-
valgte får til. En del av svaret er at verden, 
dvs. den enkeltes arbeidshverdag, ville 

sett mye verre ut dersom vi ikke hadde 
vært der. Vi skal være et bindeledd over-
for ledelsen og ta opp, drøfte eller forhan-
dle saker som berører den enkelte. Det 
kan være alt fra små dagligdagse detaljer 
til større omveltninger.

Mer konkret så er de tillitsvalgtes innfly-
telse tydelig når det gjelder forhandlinger, 
det være seg om lønn eller organisering. 
Det må være marginalt vil noen kanskje 
mene, for vi er ikke alltid like flinke til 
å markedsføre hva vi får til. Det blir for 
langt å ramse opp alle våre seire, men 
det er utallige medlemmer som har fått 
lønnsopprykk etter harde forhandlinger 
lokalt og som ellers ikke ville fått det. 
Når det gjelder omorganisering de senere 
årene så fikk vi flere ID-kontor enn ar-
beidsgiver ønsket, omorganiseringen på 
Arv gikk i vår favør og vi fikk redusert 
antall små skattekontor som ble lagt ned. 
Vår medbestemmelse synes og er betyd-
ningsfull.   

For mange medlemmer har imidlertid 
den tillitsvalgte størst verdi når de har et 

problem på jobben. SkL vektlegger nærhet til medlemmene, og store 
og små problemer er en del av hverdagen. Ofte er det bare snakk om 
å være til stede og lytte. Andre ganger er det mer kompliserte saker 
som krever tyngre bistand. Felles for alle disse er at hverdagen for den 
enkelte ser litt lysere ut.
 
Takk alle SkLs tillitsvalgte for innsatsen! 

Første felles møte for sentralstyret og RTV i 2007.

Fra grunnopplæringen 
trinn 1 i 2013.
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Denne gangen hadde Finn Syvertsen 
bestemt seg. Etter mange år uten helt å ha 
funnet seg til rette under hverken den ene 
eller den andre tilslutningsveien, skulle 
SkL bli direkte medlem i YS.

Året er 2000 og veien til fullverdig 
medlemskap i YS har vært lang og 
kronglete. Prosessen begynte lenge før 
YS ble opprettet den 17. januar 1977, og 
forhandlingsretten spilte sammen med 

økonomi en avgjørende rolle for SkLs 
ønske om medlemskap. To søknader, 
flere anker og utallige år med utredninger 
måtte til før SkL endelig fikk direkte 
medlemskap i YS den 1. juli 2005.

Penger og makt
Det hele dreide seg i hovedsak om to ting, 
forhandlingsretten i staten og økonomi. 
I 1964 var SkL, eller LL (Ligningsfunks-
jonærenes Landsforening) som vi het den 

gang (LFL fra 1.1.69), en del av Statstje-
nestemennenes Landsforbund (STL) som 
igjen var tilsluttet Yrkesorganisasjonenes 
Hovedsammenslutning (YH). Sammen 
med Befalets Fellesorganisasjon (BFO) 
sikret STL forhandlingsrett i staten for 
YH. 
I tiåret som fulgte stagnerte medlemstallet 
i STL, og støtten fra KFL, Kommunale 
Funksjonærers Landsforbund, var kanskje 
heller ikke så god som vi kunne ønske oss. 
Forut for etableringen av YS ble det vur-
dert hva som var riktig organisasjonsmes-
sig tilslutning for SkL. Både STL og YH 
skulle oppløses med etableringen av YS, 
og vi fikk råd om ikke å foreta oss noe. Vi 
trodde lenge at vi kom til å være direkte 
tilsluttet YS. Dette viste seg å være feil, og 
i 1978 søkte vi for første gang om direkte 
medlemskap i YS. Avslaget fra YS sen-
tralstyre kom i januar 1979. Heller ikke 
anken førte frem, og resultatet var at 1. 

januar var vi medlem 
i STAFO.

STAFO
Forholdet vårt til STAFO har helt klart 
vært preget av mye frem og tilbake. I lø-
pet av en førtiårsperiode har STAFO blitt 
byttet ut med STL, tilbake til STAFO, 
så ELF, for så å havne hos STAFO igjen 
før den siste periode i Sosialtjenestemen-
nenes Landsforbund, også kalt STL. I dag 
har SkL et godt samarbeid med STAFO. 
Kontorlokalene våre i Lakkegata leies av 
og ligger vegg i vegg med STAFO, og 
den organisasjonsmessige kontakten er 
også nær. Skuffelsen over ikke å ha fått 
direkte medlemskap i YS preget nok de to 
følgende årene, men en lite gunstig over-
gangsperiode rent økonomisk var likevel 
hovedårsaken til at vi på ekstraordinært 
landsmøte i 1980 vedtok utmelding med 
virkning fra 1. januar 1981.

Anke 
nummer to om 
direkte medlemskap i YS ble også av-
vist, og 1. april 1981 var vi tilsluttet ELF. 
Tilslutningen til ELF, som ellers bare 
organiserte enkeltmedlemmer, viste seg 
å være et blindspor, og ett år etter at vi 
meldte oss ut, var vi igjen medlemmer i 
STAFO.
Nå ble det en lang periode med STAFO-
medlemskap, helt frem til 30. juni 2002. 
Men, økonomien var ikke god. Vi irriterte 
oss over STAFOs kontingentsystem og den 
byråkratiske behandling av våre søknader 
om OU-midler. STAFO hindret oss også 
å gå raskt ut med informasjon om hoved-
tariffoppgjørene. Alt i alt fant vi lite positivt 
med medlemskapet, og drømte fortsatt om 
direkte medlemskap i YS.   Forts. 

Veien til YS

trives svært godt med det. Oppgjøret 
oppleves som dramatisk, men vi 
unngår streik. Den endelige ROS-
rapporten er på høring og SkL støt-
ter den nye organiseringen. Det er 
et viktig prinsipp at etaten primært 
flytter oppgaver fremfor tilsatte. På 
landsmøtet dette året tiltrer Ragnar 
Grina som ny leder.

gifter og lav turnover. Den vedtatte 
kontorstrukturen er under press og 
etatsledelsen ønsker å legge ned en del 
av etatskontorene. Folkeregisteret får 
oppgaven med prøving av ekteskaps-
vilkår. Ragnar Grina engasjeres som 
rådgiver i sekretariatet fra 1. april og 
SkL vedtar sin egen lønnspolitikk på 
landsstyremøtet.

2004
SkL endrer organiseringen sentralt 
ved at administrasjonsutvalget (AdU) 
legges ned og vi går fra fire tredag-
ers styremøter til ti møter av ulik 
varighet. SkL er aktivt med i arbei-
det med ReOrganiseringen av Skat-
teetaten (ROS) i prosjektet og i ulike 
arbeidsgrupper. Vi er fortsatt tilknyt-
tet STL og får bedre informasjon og 
innflytelse, og Jens blir leder av YS 
Stats konfliktutvalg. Samtidig jobbes 
det fortsatt for fullt medlemskap i YS. 
Lønnsmessig er 2004 et 0-oppgjør og 
likningssekretærkodene forsvinner.

2005
SkLs kamp om å bli eget forbund i YS 
blir kronet med hell fra 1. juli. Endelig 
har vi fast plass i YS Stats styre og an-
dre formelle organer. Ragnar slutter 
som rådgiver i februar og blir erstattet 
av Sissel Skyltbekk. Finn Syvertsen 
slutter som sekretariatsleder etter 29 år 
i SkLs tjeneste og erstattes av Danica 
Milosevic. Hun kommer fra STAFO 
og flytter dermed noen meter ned i 
gangen til oss. Finn fortsetter imi-
dlertid som SkLs regnskapsfører. ROS 
opptar sentralstyret i stor grad og det 
blir avholdt egne ROS-konferanser 
i avdelingene.  Outsourcing av opp-
gaver fra SKD skaper stor uro hos våre 
berørte medlemmer. Stormaskinen på 
Helsfyr ble flyttet ut mens renhold og 
vaktmestertjenester blir beholdt. 

2006
SkL deltar i tariffoppgjøret for første 
gang med selvstendig stemmerett og 

2007
ROS preget også dette året og det ble 
gjennomført forhandlinger om både 
overordnet organisering (mars), intern 
organisering av regionene (august) og 
SOL/sentralbord (september).

2008
1. januar ble ROS formelt iverksatt, 

men etaten sliter med å nå målene. 
Kompetanseutfordringen ble etter 
SkLs mening grovt undervurdert, 
samtidig som det var et høyt gjen-
nomføringstempo. Landsdekkende 
funksjoner settes for alvor på dagsor-
den og SkL er imot at administrative 
funksjoner legges til SITS. SkL fikk 
gjennomslag for at personalfunk-

sjonen fortsatt skal ligge i regionene. 
Lønn for alle ledere på nivå 3 og 4 
forhandles sentralt, flere måneder et-
ter at de tiltrådte. 

2009
Utfordringer ved ROS er fortsatt store, 
spesielt er det ikke så mye samarbeid på 
tvers av funksjonene slik som forutsatt. 

Ragnar Grina 2006-2012

Ikke alt har forandret seg opp gjennom årene, blåfargen og grunntanken om nærhet til 
medlemmene lever i beste velgående.

YS-leder Randi 
Bjørgen var glad da 
hun endelig kunne 

ønske SkL velkommen 
inn i familien i 2005.Nøkkelen til fremgang, den første 

logoen.

- Vi trenger ikke flere utredninger,  

nå er det handling som må til! 
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Jeg vil sende mine beste gratulasjoner til 
Skatteetatens Landsforbund i forbindelse 
med deres 50-årsjubileum. 50 år er en 
viktig milepæl. 

Det står respekt av at dere gjennom 50 
år har vist engasjement, pågangsmot og 
utholdenhet. Det får dere til gjennom de 
mange dyktige tillitsvalgte dere har.

YS er preget av et stort mangfold. Store 
forbund, små forbund, ulike næringer og 
vi dekker alle sektorer. Jeg sa som nyvalgt 
YS leder at jeg vil bygge opp om og sty-
rke dette mangfoldet. Mangfoldet skal 
sette oss i stand til og bidra til at vi evner 
å se helhetlig på det vi gjør. SkL er en del 
av dette mangfoldet. Dere representerer 
medlemmene i en viktig etat, som alle 

nordmenn har et forhold til. Og dere rep-
resenterer dem på en god og solid måte.
SkL er et viktig forbund for YS og jeg er 
glad for å ha dere med i YS-fellesskapet. 
Lykke til med de neste 50 år.

Gratulerer med jubileet!

Jorunn Berland

Gratulerer!

SkL innfører en egen ordning med støtte 
til medlemmer som tar kurs eller annen 
opplæring. SkL inn i fremtiden er tema 
både sentralt og i avdelingene, og dis-
kusjonen om kontingent tar til for alvor. 
Dette er et tema som skaper stor debatt, 
men kontingenten blir stående.  

2010
Etaten er i ordinær drift etter omorgani-
seringen, men det holder ikke lenge. De 
robuste regionene er ikke robuste nok 

og ledelsen i regionene og i SKD øn-
sker endringer. Etatens kontorstruktur 
synes heller ikke å ligge fast, som forut-
satt i omorganiseringen. SkL synes ikke 
medbestemmelsen fungerer som den 
skal mange steder. SkL registrerer 1.346 
medlemmer, det høyeste antall hittil.

2011
Høsten 2011 fikk skattedirektøren full-
makt til å legge ned små skattekontor, 
og «småkontorsaken» skulle vise seg å 

bli en krevende sak for organisasjonene. 
Medbestemmelsen oppleves som dårlig 
og SkL tyr til politisk påvirkning. Vi får 
«berget» noen kontorer i siste forhan-
dlingsrunde, men 55 kontorer blir lik-
evel lagt ned. Personalløp og kompen-
sasjon for de berørte er prosesser som 
løper langt ut i etterfølgende år. 

2012
For første gang på 28 år er det streik i 

statlig sektor i forbindelse med lønnsopp-
gjøret. SkL tar ut nesten 500 medlemmer 
i streik. Det er landsmøteår igjen, Rag-
nar Grina takker for seg og Per Magnar 
Stavland velges til ny leder. Landsmøtet 
betegnes som historisk med valg uten 
benkeforslag og protokolltilførsel om å 
se på SkLs struktur og landsmøterepre-
sentasjon.  Kristin Rabben takkes av et-
ter åtte år som redaktør av SkL Nytt og 
40 nummer av bladet. 

2013
SkL satser videre på informasjon og 
tilsetter Astrid Hellwig som redaktør 
og informasjonsrådgiver i sekretariatet. 
SkL er 50 år i 2013 og jubileet feires i 
forbindelse med den store SkL-konfer-
ansen. SkL ønskes lykke til videre av 
etatens ledelse, YS-kolleger og medlem-
mer…

Per Magnar Stavland 2012-

Kari Norheim tar tak
Samarbeidet med Sosialtjenestemennenes 
Landsforbund, STL, var tett. Lederen i 
STL, Knut Bjarkeid, arbeidet sterkt for 
direkte YS-medlemskap utover 90-tal-
let, og etter hardt arbeid fikk de det til i 
1997. SkL, med Arve Flaamo hadde tidlig 
i prosessen fått tilbud om at SkL og STL 
skulle søke sammen, men Flaamo avviste 
henvendelsen. Begrunnelsen var at det var 
bedre å være stor i STAFO enn liten i YS 
Stat. Etter 1997 strammet YS opptakskri-
teriene for interne søkere. 

Det måtte en kvinne til ved roret for at 
det skulle bli ordentlig fart i tilslutnings-
saken for SkLs del. Først da Kari Norheim 
overtok ledervervet i 2000 kom SkL ig-
jen ordentlig i gang med søkeprosessen. 
I mars 2001 vedtok sentralstyret intens-
jonen om direkte medlemskap, og i juni 
var søknaden overlevert YS. Igjen blir vi 
avvist, men ekstraordinært landsmøte i 
november støtter vedtaket og i juli 2002 
er vi meldt ut av STAFO.
Det neste halve året er vi helt ute av YS, 
før vi går inn i STL, Sosialtjenestemen-

nenes Landsforbund, i januar 2003. Sist-
nevnte organisasjonsløsning var avklart på 
forhånd, og her fikk vi økonomi til å drive 
godt og samtidig bygge opp nødvendige 
fond. Kari Nordheims gode nettverk var 
nok hovedårsaken til at SkL fikk en god 
og godkjent løsning via STL. 
Godt arbeid videre sørget for et endelig 
direkte YS-medlemskap den 1. juli 2005. 
Oppdraget var fullført!

Kari med sentralstyret i perioden vi fikk direkte medlemskap i YS.
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SkL nord:
  
Avdelingsleder: Asbjørn Eliassen, Brønnøysund
Regiontillitsvalgt: Knut Boland, Alta               
ATV Veiledning: Bengt Jensen, Narvik 
ATV Fastsetting: Christina Kaarbø, Harstad
ATV Kontroll - og rettsanvendelse:
Marit Gaup,  Alta
ATV Innkreving:  Jan-Børge Hanssen, Tromsø
ATV Administrasjon/stab: Wenche Wang, 
Tromsø

SkL Midt-Norge:

Avdelingsleder: Britt Mofoss, Trondheim
Regiontillitsvalgt: Jan Olav Rødal, Molde                   
ATV Veiledning: May-Gunn Nordstrand, Ålesund
ATV Fastsetting:  Jan Sivert H. Sandøy, Molde
ATV Kontroll - og rettsanvendelse:
Siv L. Godø, Ålesund                
ATV Innkreving: John Østhus, Trondheim                  
ATV Skattekrim: Espen Mo, Trondheim
Administrasjon/Stab: Jan Olav Rødal, Molde
ATV SITS: Ole-Bjørn Remseth, Ålesund

SkL vest:

Leder: Ronny Rydningen, Leikanger
Regiontillitsvalgt: Anne Rysjedal, Førde                      
ATV Veiledning: Svein Ove Myking, Bergen
ATV Fastsetting: Silje Birkeland, Fjaler
ATV Kontroll - og rettsanvendelse:
Kjell Reidar Søiland, Stavanger                  
ATV Innkreving: Øyvind Sømme, Stavanger 
ATV SFU: Camilla Steen, Stavanger

SkL øst:

Avdelingsleder: Roy Strømstad, Oslo
Regiontillitsvalgt: Roy Strømstad, Oslo        
ATV Veiledning: Imran T. Mahmood              
ATV Fastsetting: Mona Kristoffersen, Jessheim          
ATV Kontroll - og rettsanvendelse:
Thorild Andersen, Ski          
ATV Innkreving: Hege Sømhovd, Oslo       
ATV Skattekrim: Roy Strømstad, Oslo
Administrasjon/stab: Trine Nicolaisen, Oslo

SkL sør:

Avdelingsleder: Maria Aasland, Skien 
Regiontillitsvalgt: Mona Pettersen, Holmestrand      
ATV Veiledning: Per Jarle Nørholmen, Grimstad
ATV Fastsetting: Marianne Spangberg, Hokksund            
ATV Kontroll - og rettsanvendelse:
Inger Johanne B. Viken, Tønsberg
ATV Innkreving: Else Karin Øyen, Skien
ATV Skattekrim: Inger Johanne Viken,  Tønsberg
Administrasjon/stab:  Ane Enger, Skien

Skatteopplysningen:

Hovedtillitsvalgt: Ingemund, Sægrov, Nordfjordeid
Skatt nord: Morten Sjåfjell, Bodø
Skatt Midt-Norge: Tove Janita Aalberg, Steinkjer
Skatt Vest: Ingemund Sægrov, Nordfjordeid
Skatt øst: Arve Korsveien, Hamar  
Skatt sør: Turid Kaasa, Kristiansand  
SKD/SITS

Leder: Karen M. Schnell, SITS, Oslo
Hovedtillitsvalgt: Inger Helen Jensen, SITS, Oslo

Plasstillitsvalgt:
Grimstad: Alexander Paul

Sekretariatet:
Adresse: Lakkegata 3, 0187 Oslo
Tlf: 21 01 36 98
Faks: 22 17 56 09
E-post: post@skl.no
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Sentralstyret Avdelingene

Kontorleder
Danica Milosevic
Tlf: 21 01 36 98/ 95 18 95 02
danica.milosevic@skl.no

Rådgiver
Jens Chr. Batt
Tlf. kontor: 40 61 70 89 
mob. 90 88 41 68
jens.chr.batt@skl.no

Leder:
Per Magnar Stavland
Skatt øst, Sandvika  
Mobil: 91 19 69 67 
per.stavland@skl.no

Nestleder:
Ivar Sømhovd
Skatt øst, Oslo 
Mobil: 40 72 78 60 
ivar.somhovd@skl.no

Styremedlem:
Inger Helen Jensen 
SITS Oslo  
Tlf.: 22 07 74 41 
Mobil: 92 46 84 30 
Inger-helen.jensen@skatteetaten.no

Styremedlem:
Rolf Lillerovde  
Skatt Midt-Norge, Volda  
Tlf.: 70 07 42 66  
Mobil: 90 83 97 36 
rolf.lillerovde@skatteetaten.no

Styremedlem:
Sissel Eilefstjønn
Skatt sør, Seljord
Telefon: 35 06 30 92
sissel.eilefstjonn@skatteetaten.no

Styremedlem:
Heidi Bolgnes
Skatt Midt-Norge, Trondheim
Mobil :95 04 82 75
heidi.bolgnes@skatteetaten.no

Styremedlem: 
Eva Hagland
Skatt vest, Haugaland
Tlf. 76 96 42 45
Mobil 41 21 96 12
eva.hagland@skatteetaten.no

Styremedlem:
Kaleem Ahmed
Skatteopplysningen, Oslo
Mobil 93 20 84 88
kaleem.ahmed@skatteetaten.no

Styremedlem
Rakel Brembo
Skatt nord, Narvik
Tlf. 76 96 42 45
Mobil 41 10 74 23 
rakelmaria.brembo@skatteetaten.no

Varamedlemmer:
1. Jan Ove Nilsen, Skatt sør, Skien
2. Kaare S. Sidselrud,     
   Skatteopplysningen, Oslo
3. Siv L. Godø 
   Skatt Midt-Norge, Ålesund 

Informasjonsrådgiver
Astrid Hellwig
Mobil 90 67 05 4 8
astrid.hellwig@skl.no

Fra Fotoalbumet

Manusfrist for SkL Nytt 4/13 er 15. august

Redaksjonen for denne jubileumsutgaven bestod av 

Finn Syvertsen, Kristin Rabben, Jens Chr. Batt og Astrid Hellwig.

SkL sør har sin 

egen pianist, 

Pål Guthe.

Svalbard ligningskontor med sine den gang to ansatte 
i 2004.

Landsmøte i Kongsberg i 2003.

Stadig vekk på Sund-

volden, her fra 2004.

Feiring av Finns 60-årsdag i 2004.

Kontrollfaglig konferanse 2005.

Jens og Vegard printer etiketter for utsending av 
SkL Nytt.

Allsang på landsstyremøtet i 2004.



B-Postabonnement
(Returadresse)
SkL-Nytt
Lakkegata 3
0187 Oslo

Elektronisk innmeldingsblankett finner du på skl.no eller

Verveperioden gjelder for kalenderåret 2012 
Tidligere ordning med 12 måneder uavhengig av 
kalenderåret fortsetter til 12-måneders perioden har utløpt. 

4 medlemmer
Verv 4 medlemmer og få et gavekort til en 
verdi av 5.000 kroner.

3 medlemmer
Verv 3 medlemmer og få et gavekort til en 
verdi av 1.500 kroner.

2 medlemmer
Verv 2 medlemmer og få et gavekort til en 
verdi av 500 kroner.

1 medlem
Verv 1 medlem og få 10 flax-lodd.

Vervepremiene gjelder for 2012. Den som verver flest med-
lemmer i 2012 får et gavekort til en verdi av 5.000 kroner. 
(Loddtrekning foretas dersom det er flere med likt antall.)

Du kan velge om du vil ha premie for 1, 2 eller 3  
medlemmer, eller vente til du har vervet 4 medlemmer.
Hvert kvartal trekkes det ut et gavekort til en verdi av 3.000 
kroner blant de nye medlemmene som er vervet i perioden. 

Verv og reis!
Nytt verveopplegg 2013

Fast premie på kr. 1.000 

for hvert medlem som 

verves, uansett hvor mange 

du verver. I tillegg gis det 

et gavekort på kr. 5000,- 

til den som verver flest 

medlemmer.


