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Fra Redaktøren
Litt forsinket, men her kommer årets første blad.
Vi har hentet inn noe informasjon fra de ulike skatteklagenemndene i og med at det var nyoppnevninger etter valget i høst. Mange har sagt ja og fått fornyet tillit, og det tror
vi er bra for kvaliteten på sakene som havner i nemndene.
Vi har etterlyst innlegg fra dere som er medlemmer i skatteklagenemndene tidligere og gjentar det så gjerne: Bruk Ligningskontakt til å komme med innspill rundt den jobben
dere gjør. Ligningsutvalget tar også imot forslag og ideer som
vi kan gjøre for dere. Husk Ligningsutvalget har nesten 100
års erfaring!
Vi hedrer også noen som har tilbrakt hele sitt yrkesaktive
liv i skatteetaten. Det er mange som har vært trofaste og det
er derfor hyggelig at vi kan bruke Gjøvik og flere tilsatte der
som representanter for alle disse.
Vi ønsker alle lesere en riktig god sommer!
Levi

Du kan få stipend
Ligningsutvalget deler ut stipend til ansatte i skatteetaten
og medlemmer i skatteklagenemndene som tar utdanning
som er rellevant til stillingen de har.
Les mer og finn søknadsskjema på www.utvalget.no

Er det ikke ordene som skiller
oss fra hverandre?
Er det ikke ordene som er
menneskehetens forbannelse?
Agnar Mykle (1915–1994) – forfatter
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Lederen har ordet

Kan skatteklagenemndene forelegge
spørsmål for EFTA-domstolen
S

om klageorgan med full prøvelsesrett, har skatteklagenemndene en sentral funksjon i behandlingen
av skattesaker. Samtidig medfører kompliserte skatteregler at det kan være krevende for nemndsmedlemmene
å forholde seg til mange av sakene. Den senere tids debatt om rettsikkerheten i skatteforvaltningen indikerer
at det kan være behov for å vurdere rammevilkårene for
virksomheten både i nemndene og på skattekontorene.
Debatten handler ikke bare om styrking av ressurssituasjonen, men også om effektivisering av virksomheten.
Beskatning kan vanskelig bli populært hos den jevne
skattyter, men virksomhetens store betydning både for
samfunnet og den enkelte skattyter tilsier at både regelverk og praksis følges opp løpende.
Internasjonale rettskilder volder særlige utfordringer.
Beskatning er i utgangspunktet et nasjonalt anliggende,
men særlig EØS-rett og menneskerettigheter har vist seg
å ha stor innflytelse også på skatterettens område. I forhold til EØS-retten kan det reises spørsmål om nemndene bør bli flinkere til å bruke ekstern hjelp. Etter ODA
avtalen art. 34 kan EFTA-domstolen avgi rådgivende
uttalelser om tolkningen av EØS-avtalen etter anmodning fra nasjonale domstoler i EFTA-statene. Det har
lenge vært uklart hvilke organ som er nasjonale domstoler i denne sammenheng. I Norge reguleres spørsmålet av
domstolloven § 51 a. Foreleggelsesrett er lagt til alminnelige domstoler og særdomstoler. Etter bestemmelsens
annet ledd kan også andre «domstoler» anmode EFTAdomstolen om en uttalelse.

Verken ordlyd eller forarbeider gir en nærmere avklaring på hvordan domstolsbegrepet skal tolkes. ODA
artikkel 34 vil her være retningsgivende. Strukturelle
og funksjonelle forhold indikerer at skatteklagenemndene vil kvalifisere som en domstol. Nemndene utøver
en rettslig funksjon som uavhengig avgjørelsesorgan for
klager samtidig som virksomheten har mange domstolslignende trekk. Mye tyder derfor på at skatteklagenemndene oppfyller kriteriene for å anses som en domstol med
foreleggelsesrett for EFTA-domstolen.
Reelle hensyn taler for at nemndene bør ha fremleggelsesadgang. Dersom rettsspørsmål forelegges EFTAdomstolen først etter at sakene er brakt inn for de alminnelige domstoler, vil retten ved eventuelle feil måtte
oppheve vedtaket og sende sakene tilbake for ny behandling i skatteetaten. Det er en konsekvens av at domstolene ikke kan opptre som ligningsorgan. Dersom skatteklagenemndene selv får den nødvendige korreksjon, vil
de som administrative organ kunne foreta riktig ligning
umiddelbart. For skattytere med EØS-rettslige innsigelser vil det være ressursbesparende å få de ønskede avklaringer allerede ved den administrative behandling.
EFTA-domstolen har hittil ikke mottatt spørsmål fra
en norsk skatteklagenemnd. Både det praktiske behov
og Norges forpliktelser til å etterleve EØS-retten, tilsier
imidlertid at nemndene bør vurdere å forelegge EØSrettslige spørsmål for EFTA-domstolen for å få prøvet
ut muligheten, dersom omstendighetene i enkeltsaker
tilsier dette.

3

Skatteklagenemnda i øst
Skatteklagenemnda i øst er den største av nemndene. Etter valget i høst har det skjedd en del
forandringer og noen personer er skiftet ut. Ligningskontakt har fått denne orienteringen:
– Skatteklagenemnda i Skatt øst består i inneværende periode av 24 medlemmer og er inndelt i 8 avdelinger. Til sammenligning hadde
skatteklagenemnda for perioden 2008 – 2011
39 medlemmer og var inndelt i 13 avdelinger.
Reduksjonen i antall medlemmer skyldes at
sakstilfanget har vært mindre enn anslått ifm
Leif Villarsovergangen til ny nemndsstruktur.
Dahl er leder
– 17 av medlemmene i dagens skatteklagei skatteklagenemnd
var også medlemmer i forrige periode
nemnda i øst
– kun 7 medlemmer er nye.
– Nemndas leder er den samme som i forrige periode; Leif
Villars-Dahl.
– Funksjonen som nestleder rullerer mellom fylkene, og det
var i år Østfold som skulle oppnevne nestleder. De oppnevnte
Ernest Tell som nestleder. Han var for øvrig medlem i skatteklagenemnda i forrige periode.

Kompetansekravet
– 19 av medlemmene i skatteklagenemnda oppfyller
kompetansekravet (ca 80 %).
– Det tar tid å få ny skatteklagenemnd «på plass». To av fylkestingene oppnevnte sine medlemmer først medio desember.
Etter dette skulle navnelister sendes over til skattekontoret,
taushetsplikterklæringer underskrives, medlemmene fordeles
i avdelinger osv.
Det ble derfor ikke avholdt oppstartmøte for nye medlemmer (dvs de som ikke hadde vært medlem av skatteklagenemnda i forrige periode), leder og nestleder, før 15. februar 2012.
Medlemmene fikk i dette møtet informasjon om skatteetatens organisasjon, taushetsplikt og inhabilitet, klageordning og

Hildegunn Vestaberg

Marianne Wahl

Anita Sandberg

nemndsstruktur, samt informasjon om det praktiske arbeidet i
skatteklagenemnda og opplæring i bruk av PC-en som de skal
bruke ifm nemndsarbeidet.

Nemndssekretariatet
– Nemndssekretariatet sender fortløpende ut saker til skatteklagenemnda. Frem til de nye medlemmene ble satt i arbeid,
dvs medio februar, har sakene blitt behandlet av de «gamle»
medlemmene som fulgte med over i ny nemnd. Vi har derfor
ikke opparbeidet restanser i sekretariatet.
– Skatteklagenemnda behandlet rundt 1200 saker i 2011.
Det kan se ut til at vi når opp i et tilsvarende tall for 2012 ut
fra tallene pr. 1. kvartal 2012.
– Det er så langt i 2012 avholdt 10 møter i skatteklagenemnda utvidet avdeling. I disse møtene er det behandlet til
sammen 17 saker.
– Det ble avholdt fellesmøt/informasjonsmøte for samtlige
nemndsmedlemmer den 16. april 2012, hvor bl.a. tilleggskatt
sto på programmet.

Takk til Berit Storrø Kveldstad og Geir Sveen i skatt øst!

Tro ikke at du er noe – vær det!
Stein Mehren (1935) – forfatter
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Arbeidsfordelingen i skatteklagenemnda i øst:
Navn
Leif Villars-Dahl, Oslo (leder)
Fritz Huitfeldt, Oslo
Hallfrid Nybø, Oslo
Kjell Veivåg, Oslo
Rune Gerhardsen, Oslo
Karina Hellum, Oslo
Anders Røberg-Larsen, Oslo
Eli Marie Åsen, Oslo
Ernest Tell, Larkolen (nestleder)
Hilde Gravnås, Saltnes
Ane Tømmerås, Fredrikstad
Erlend Wiborg, Moss
Harald Andris Hamre, Slidre
Nina Braathen Hjortdal, Lillehammer
Sebastian Næss Langaas, Stabekk
Marit Bjørlo, Son

Returadresse:

FORM
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Økonom
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Uttalelser fra Skattedirektoratet ........................
Skattedirektoratets meldinger ...........................
Register

1269
1303
1350
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Utgitt av Ligningsutvalget

Navn
Ingfrid Oddveig Tveit, Jessheim
Kristin Bakkland, Sofiemyr
Elin Ødegård. Nittedal
Kjell Eriksfallet, Asker
Thomas Rinden, Ski
Per-Gunnar Sveen, Elverum
Øyvind Hartvedt , Romedal
May Kvisselien, Brumunddal
Varamedlemmer:
Navn
Erling Behrens, Hamar
Hanne Gilbo, Nesoddtangen
Torill Steinsrud, Gjøvik
Michael Holmen, Oslo
Jens Dedichen, Oslo

Utdannelse
Jurist
Økonom
Jurist
Jurist
Økonom
Jurist
Jurist

Fylke
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Hedmark
Hedmark
Hedmark

Utdannelse

Fylke
Hedmark
Akershus
Oppland
Østfold
Oslo

Jurist
Økonom
Jurist
Jurist

Priser UTV-heftene 2012
Abonnentprisen for Utvalgsheftene
for 2012 vil bli kr 1780,–
Dersom du er abonnent
vil du motta faktura.
Ønsker du å bli abonnent ta kontakt
med Ligningsutvalget på hjemmesiden
www.utvalget.no
Der finner du også opplysninger om
elektronisk varsling
av nye dommer.
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Skatteklagenemnda i nord

Nemndsmedlemmer
på opplæring

På bildet er fra venstre Bjørn Larsen, Ragni Løkholm Ramberg, Elisabeth Steen, Magne Steinholt og
leder i Skatteklagenemnda Trine Kristiansen.

I februar var en del av den nye skatteklagenemnda hos Skatt nord for oppdatering i fag og administrasjon.

Den 15. mars var turen for opplæring kommet til 2. pulje. Alle nemndsmedlemmene har nå fått utdelt pc-er og
innføring i hvordan de skal bruke disse i nemndsbehandlingen. Hele skatteklagenemnda er nå klar til innsats.
Takk til Sigbjørn Sandeggen

Skatteklagenemnda 2012–2015
Tine Kristiansen, Harstad
Halvar Solheim, Skjervøy
Elisabeth Steen, Tromsø
Ragni Løkholm Ramberg, Tromsø
Are O. Aarhus, Vardø
Ingrid Mikkelsen, Varangerbotn
Geir Morten Rist, Sortland
Hilde Majala, Brønnøysund
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Steinar Friis, Ramberg
Karen Hagland Amundsen, Mo
Bjørn Larsen, Mosjøen
Britt Norø, Bodø Anne
Magne Steinholt, Sandnessjøen
Anne Wiik, Nygårdsjøen
Rolleiv Lind, Tromsø

Varamedlemmer:
Cecilie Hyld Mella, Alta
Mai Britt Lindstrøm, Harstad
Kjell Hugo Solstad, Finnsnes
Anders Johansen, Hommelstø
Øyvind Toft, Sandnessjøen

Skatteklagenemnda
i vest
Skatteklagenemnda har hatt møte i utvidet
avdeling og årets første fellesmøte.
Ligningskontakt fikk en rapport fra møtet:
Utvidet avdeling – 5 dissenssaker
På agendaen i utvidet avdeling var behandling av 5 dissenssaker.

ringen av Skatt vest. Neste post på programmet var Elektronisk behandling av klagesakene, utlevering av ny PC
og opplæring i bruk av Mobilt kontor v/ representant fra
brukerstøtte og nemndssekretæriatet. Jan Kåre Riskjell og
Odd Inge Samuelsen fortalte avslutnings om Nemndsarbeidet, erfaringer og den nye innstillingsmodellen.
Egil Prestmo orienterte kort om rettssaker i Skatt vest og
Rettssaksregisteret.
Skatteklagenemndsgruppen består av:
• Jan Kåre Riskjell – koordinator
• Odd Inge Samuelsen
• Egil Prestmo
• Mariann Eide
• Anne C. Weebe, sekretariat
• Torill Steien, sekretariat

Behandla saker

Takk til Odd Inge Samuelsen

Skatteklagenemnda i vest har i skrivende stund behandlet nesten 2850 klagesaker siden oppstarten i 2008 og det har vært
en økning i antall saker og dissenser fra år til år. I 2011 ble det
behandlet 810 klagesaker. Hittil i år (2012) er det behandlet
245 klagesaker og det har vært dissens i ca 8% av sakene.

Fellesmøte
I tillegg til møte i utvidet avdeling ble det avholdt Fellesmøte i Skatteklagenemnda. Underdirektør i nemnds- og
rettsseksjonen Ole Vincent Jebsen og Skatteklagenemndas leder Lasse Solberg ønsket velkommen til møte – som
var det første fellesmøte etter at ny nemnd ble utnevnt i
høst.
Innledningsvis ble det presentasjoner av de fremmøtte
og nemndsmedlemmene fikk et kort innblikk i organise-

Inndeling av Skatteklagenemndas avdelinger
2012–2015
Avd.
1

2

3

4

5

6
Fra Skatt vest Mariann Eide, Monica Iren Olsen, Anne Weebe,
Jan Kåre Riskjell og Egil Prestmo,

Navn
Agnete Velde Jansson
Torstein Dahle
Einar Endresen
Eivind Enoksen
Inge Reidar Kallevåg*
Marianne Bjorøy*
Lars Aage Hilde
Adriana Sossa**
Bjørnar Hamre*
Pål Kårbø
Marthe Hammer
Sonja Surdal
Jarle Nilsen
Lasse Solberg
Liv J. Remman*
Elisabeth Eide Tharaldsen
Arvid Mellingen*
Ørjan Omdal*

Kvalifikasjon
Jurist
Siviløkonom

Fylke
Rogaland
Hordaland
Rogaland
Jurist
Rogaland
Bedriftsøkonom Hordaland
(praksis økonomi) Hordaland
Regnskapsfører
Sogn & Fjordane
Jurist
Rogaland
Hordaland
Siviløkonom
Hordaland
Hordaland
Regnskapsfører
Rogaland
Revisor
Rogaland
Jurist/advokat
Hordaland
Rogaland
Hordaland
Jurist/advokat
Sogn & Fjordane
Revisor
Rogaland

*Ny ** Endret avdeling
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Skatteklagenemnda
i midt
Senhøsten 2011 ble det foretatt valg av Skatteklagenemnd for Midt-Norge
for de kommende 4 år. Valget ble foretatt av fylkestingene i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag
og Møre og Romsdal. Skatteklage nemnda er følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ståle Spjøtvold (leder)
Endre Gansmo Lysø (nestleder)
Synnøve Hoseth
Geir Lars Høydalsvik
Kirsti Hammerø
Unni Moslet
Harald Stensheim
Einar Bergem
Bjørn Erik Johnsen
Olav Hauge
Anne Lise Remme
Marit Cathrin Thorstensen

Av disse er Geir Lars Høydalsvik, Kirsti Hammerø og
Bjørn Erik Johnsen nye i nemnda.
Nemnda er delt opp i 4 avdelinger bestående av 3
medlemmer i hver. Alle medlemmer i en avdeling får tilgang til samme saker. Er alle enige i forslag til vedtak, er
saken avgjort. Dersom en eller flere av medlemmene er
uenig må saken behandles i utvidet avdeling.
Denne består av avdelingen samt 2 medlemmer fra
andre avdelingene. En av disse skal være lederen eller
nestlederen i skatteklagenemnda.
Utvidet avdeling blir gjennomført ved hjelp av etatens

videokonferanseutstyr. Medlemmene møter opp på det
nærmeste kontoret som har slikt utstyr. Sakene blir nøye
gjennomgått og diskutert. Klagen blir vedtatt ved en flertallsavgjørelse.
Skatteklagenemnda har vært samlet i Trondheim på
nyåret for å få praktisk informasjon om hvordan arbeidet
i nemnda skal foregå. Det ble også utdelt bærbare PC til
bruk i arbeidet. Tiden strakk også til faglig påfyll.
Mellom valget av medlemmer til nemnda og samlingen i Trondheim ble det benyttet fleksible avdelinger til
klagebehandlingen. Saker ble dermed kontinuerlig behandlet selv om ikke alle medlemmene hadde tilgang inn
i Skatteetatens datasystem.
Det har i 2012 allerede blitt behandlet mange saker i
ordinære avdelinger. Det har også vært møter i utvidede
avdelinger. Det er undertegnedes oppfatting at systemet
med skatteklagenemnder fungerer bra. Samarbeidet i avdelingen har både i forrige periode og så langt i denne
vært bra. Samarbeidet mellom nemnda og administrasjonen er også bra og utvikler seg kontinuerlig i riktig
retning. Det samme gjelder kvaliteten på nemndsvedtakene.
Takk til Marit C. Thorstensen

Det er en nær forbindelse
mellom humorens «ha-ha»
og oppdagelsens «aha!»
Roger van Oech (1948) – amerikansk forfatter
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Skatteklagenemnda
i sør
I sør har de fast 4 møter per år i utvidet avdeling. I år var/er det: 8. mars, 7. juni,
20. september og 6. desember. Disse møtene holdes på skattekontoret i Skien.
I 2011 hadde vi 24 saker i utvidet avdeling.
Ved valg av ny nemnd for årene 2012-15 var det bare
tre nye som ble valgt. Vi hadde medlemmene inne på
kontoret i Drammen 15. mars, der rutiner ble gjennomgått og de nye medlemmene fikk hilse på resten av skatteklagenemnda. Vi hadde da samtidig utlevering av nye
nemndsPCer og veiledning i pålogging/bruk.

• 611 klagesaker ble behandlet
i Skattenemnda i 2011
Skattyter får fullt medhold:................. 171
Skattyter får delvis medhold:............... 103
Skattyter har ikke fått medhold:.......... 333
Sakskostnader:.....................................
4

Nemndas sammensetning ser slik ut:
Leder: Johan Tønnes Løchstøer, advokat, Telemark
Avdeling 1
Nestleder; Kjersti Wilthil, jurist, Vestfold
Marianne Husby, jurist, Vest-Agder
Tore E. Hansen, pedagogisk rådgiver, Buskerud
Bjarne Bakken, bankfunksjonær,(tidl. ordfører) Telemark
Avdeling 2
Mari Cecilie Gjølstad, advokat, Buskerud
Aage Holm, statsautorisert revisor, Vestfold
Petter D. Grann-Meyer, siviløkonom, Vestfold
Avdeling 3
Kjersti Wilthil, jurist, Vestfold
Jan Stub, statsautorisert revisor, Buskerud
Kari Solem, siviløkonom, Vestfold

Avdeling 4
Johan Tønnes Løchstøer, advokat, Telemark
Øystein Enger, statsautorisert revisor, Vest-Agder
Sylvi Hardy, Aust-Agder,
Pensjonist (tidl. saksbeh. i skatteetaten)
Avdeling 5
Terje Abusland, jurist, Aust-Agder
Hanne Tjømøe Bjørkeli, autorisert regnskapsfører,
Buskerud
Tore Brath, advokat, Buskerud
Avdeling 6
Anders Anundsen, stortingsrepresentant, Vestfold
Irene Haukedal, skatterevisor, Telemark
Odd Reidar Loland, autorisert regnskapsfører,
Vest-Agder
Varamedlemmer
Vest-Agder: Bente Fjellestad
Buskerud: Lise Løff, Trond Johansen, bedriftsøkonom
Vestfold: Per H. Olsen, Elin Bacher-Grøndahl, advokat.
Telemark: Tor Kåsa, lærer
Aust-Agder: Eva Kristin Paschen-Eriksen, cand.mag.
Fagkontaktpersoner i Rettsanvendelse:
Avd 1-3: Ole Reidar Tryterud
Avd 4-6: Terje Spor
Nemndssekretærer
Avd 1-3: Mette Sukke
Avd 4-6: Ingvild Kjempekjenn
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50 år i etatens tjeneste!
Vi vet det er mange i etaten vår som har lang fartstid. Likevel vil vi hevde at det er sjelden
vi kan skrive om en person som har passert 50 år i etaten. Det har nemlig Åge Slåttsveen på
Gjøvik. Vi tok en prat med han og andre som også har laaang erfaring ved kontoret.

Åge forteller at han som ganske så
ung satt på kommunekassa i daværende Vardal kommune da ligningssjefen kom innom og ønsket
at Åge skulle begynne på ligningskontoret «på mandag». Så da var
det bare å begynne – og ja: så ble

det 50 år av det!
Åge ble satt til ajourhold av skattemanntallet. Neppe
så veldig stort i landkommunen men viktig og jobben
var teknisk i det han måtte prege sinkplater med navn og
adresse på personer som flyttet inn, sette dem alfabetisk i
rammer og trykke dem ut! Ligningssjefen var læremester.
Men etter hvert ble det opplæring i både ligning,
forskudd og andre gjøremål som kontoret hadde. Opplæringen foregikk muntlig (i dag heter det skulder ved
skulder) og ble gitt av en eldre saksbehandler.

Åge hadde mange år i etaten da EDB kom inn som
hjelpemiddel. Dette tok han i mot som en spennende
og stor utfordring da datakompetansen var forholdsvis
lav fra før.

?

Hva syns du er best og «verst» med
den etaten du nå forlater?

!

Best – ja hva er det? Kanskje litt mer fritid, men jeg vil
savne å jobbe for det har vært livsstilen i over 50 år.
Verste blir vel kanskje å miste det sosiale miljøet, ikke ha
en fast meningsfylt ting å gå til, og fylle hverdagen slik
at det ikke blir kjedelig. Jeg har ualminnelig god helse og
føler at jeg fortsatt kunne ha noe å i arbeidslivet. Kanskje
en pensjonistjobb i næringslivet kunne være noe?? VI får
se.

En sann diplomat
er en mann som tenker
seg om to ganger
før han sier ingenting.
Sir Winston Churchill (1984–1965)
Britisk statsminister 1940–1945 og 1951–1955
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Bakerst fra venstre: Roar Ulsrud (64 år) – Begynte i etaten oktober
1968. Startet på Gjøvik juli 1978. Ole Andreas Elton (66 år) – Begynte i etaten 3. januar 1968, startet ved Nordre Land. Brede Johansen
(66 år) – Begynte ved Vestre Toten i august 1968. Sigbjørn Skjærli (65
år) – Begynte på Østre Toten 20. november 1967. Else May Frislie (63
år) – Begynte på Gjøvik 1. november1985. Åge (fylte 70 år 17. april i
år) og Sidsel (62 år) – Begynte ved Vestre Toten i april 1973.

har mange som du har ar? Gjøvik
beidet med i mange, mange år. Har
dere hatt et godt kontormiljø?

!

Jeg føler selv at miljøet på Gjøvik har vært godt. Alle
har kunnet snakke med alle. Jeg er selv en frittalende
person som kaller en spade- for en spade, og da må en
også tåle det samme tilbake uten at det skaper personlige
motsetninger.

?

Hva gjør Åge fra og med den dagen
du leverer nøkkelen?

!

Tenker inni meg – jøss er jeg virkelig blitt for gammel
(70 år) til å få lov til å arbeide i det offentlige. I en
privat bedrift kunne det kanskje vært muligheter til å
fortsette – skjønt det vet man ikke.
Mange ansatte på Gjøvik lurer selvsagt på hvordan det
skal gå når Åge slutter. Grunnen til det er at han har hatt
et ansvar for svært mange ting som rører seg på et stort
kontor bortsett fra ren ligning de siste 25 årene. Han har
vært en kontaktperson for alle på huset når ting ikke har
fungert som det skal.
Tidligere ligningssjef Jan Olav Morka sa det slik: «Du
er uunværlig her da du smør maskineriet så det ikke knirker noe sted». Slik har Åge følt jobben sin de siste 25 år,
og føler derfor blir det rart å slutte.

Det er flere på Gjøvik som har passert 62 år og dermed kan velge både det ene og det andre. En av dem er
Sigbjørn Skjæli. Han avslutter en lang karriere i etaten
denne uka og vi fikk også han til å si hva han tenker om
det:
Etter en lang prosess før beslutningen om å slutte ble
tatt, var det likevel en lettelse å levere oppsigelsen. Samtidig blir det jo vedmodig å forlate arbeidsplassen.
Jobbinnholdet tror jeg imidlertid jeg fort vil legge bak
seg, selv om jeg nok vil være nyskjerrig i forholdet til enkelte problemstillinger som ikke er avklart når jeg slutter.
Meningsutvekslingene rundt faglige problemstillinger vil
nok også bli savnet. Hvis man går dypere inn i jobbsituasjonen, så er tanken rundt det å være til nytte også
en faktor, men det går nok an å være tilnytte også andre
steder enn på arbeidsplassen.
Jeg tror imidlertid at det jeg først og fremst vil savne
er arbeidsplassen som den sosiale arena den er, med gode
kolleger. Når så de aller nærmeste av disse er unge sjarmerende damer, så er det jo naturlig at det er den sosiale
delen som vil utgjøre det største savnet.
Selv om den yrkesmessige karrieren er over, tror jeg
det skal bli nok å ta seg til. Jeg liker å trene både sommer
og vinter. Og med hytte og hus blir det sikkert nok også
av praktiske gjøremål. Når man i tillegg ble bestefar for
første gang i januar, så tror jeg tiden framover også skal
bli meningsfull.

?

Vi spurte også Ole Lyshaugen som
har arbeidet med disse to nesten
hele livet om hva han «føler nå»:

!

Gode og dyktige kolleger på hver sine fagfelt er trist at
forlater oss og det er vemodig at kontoret mister fagpersoner med så lang og allsidig erfaring.
Men ikke minst er det kollegene vi vil savne, kollegaer
som til nå har vært en del av det gode miljøet vi har hatt
ved kontoret, og som har hatt sin naturlige og daglige
plass i dette kontoret.Kolleger som vi nå ikke vil se daglig
og det vil sette sitt preg på hele kontoret.
I likhet med alle andre må vi være takknemlige som
har hatt dem som kolleger så lenge!
Vi takker Åge og Sigbjørn for praten og ikke minst for
sin store innsats for skatteetaten. Vi ønsker dem begge
lykke til som pensjonister!
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– og nå finner du
oss på nettet –

LIGNINGSUTVALGET

§

Her finner du oss:

www.utvalget.no
Her finner du også utvalgsheftene
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