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1 Innledning 
Klagereglene i forvaltningsloven gjelder ikke for tjenesteuttalelse, men tjenesteuttalelsen kan 
påklages innen tre uker etter gjennomført medarbeidersamtalen del to.  
Skriftlig klage sendes linjeleder, som besvarer klagen skriftlig innen én måned. 
Dersom den ansatte ikke godtar begrunnelsen, skal tjenesteuttalelsen, vedlagt den skriftlige klagen 
og den skriftlige begrunnelsen, sendes lokal klagenemnd.  
Linjeleder har plikt til å endre en tjenesteuttalelse dersom det viser seg at vurderingen ikke er 
etterprøvbar på bakgrunn av dokumentasjon. 
Lokal klagenemnd skal opprettes for å sikre en to-instans vurdering dersom en ansatt klager på den 
vurdering linjeleder har gjort av vedkommende i tjenesteuttalelsen.  
Lokal klagenemnd skal opprettes så snart som mulig etter at en linjeleder har mottatt en klage. 

2 Sammensetning 
Lokal klagenemnd består av: 

a) Representant for avdelingen, som også er leder i nemnda. Leder oppnevnes for ett år av
gangen
b) Representant for linjeleder, valgt av linjeleder selv i hvert enkelt tilfelle
c) Representant for ansatt som klager, valgt av ansatt selv i hvert enkelt tilfelle

Ved klage på tjenesteuttalelse nyttes klagenemnd oppnevnt av nest høyere sjefs foresatte. Er 
tjenesteuttalelsen gitt av flaggkommandør/brigader eller høyere, skal klagen fremmes FST/J1. 
Klagenemnder på dette nivået settes sammen etter samme prinsipp som lokal klagenemnd. 
Avdelingens representant er leder i klagenemnda og oppnevnes fast for ett år av gangen.  
Leder må ikke tjenestegjøre som nest høyere sjef.  
Representanten for den tilsatte og rapporterende leder velges av dem selv i hvert enkelt tilfelle. 

3 Mandat 
Klagenemndas mandat er: 

a) å vurdere de faktiske forhold i klagen og om den er fremsatt på saklig grunnlag
b) å vurdere linjeleders besvarelse og begrunnelse av klagen
c) å vurdere om tjenesteuttalelsen er gitt på feil eller sviktende grunnlag

4 Saksbehandling 
All saksbehandling i nemnda foregår skriftlig og vedtak avgjøres ved simpelt flertall. 
Dersom klagenemnda tar klagen til følge, skal den pålegge linjeleder å gjennomføre en ny 
vurdering. 
Dersom nemnda etter en ny vurdering av tjenesteuttalelsen fortsatt er uenig med linjeleder, skal 
den:  

a) legge ved et skriv til tjenesteuttalelsen med sine merknader og vedtak
b) føre klagenemndas protokoll
c) fremsende saken til HR i DIF for endelig avgjørelse.

5 Ikrafttredelse 
Dokumentet trer i kraft 2023-02-01. 
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