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1 Forberedelser  
Det anbefales at det gjennomføres en oppstartsamtale.  
Denne samtalene vil være et godt og naturlig utgangspunkt for medarbeidersamtale del 1 (MAS 1). 
Forberedelser til selve samtalen bør skje digitalt, alternativt på ark. 
Linjeleder bør sende ut en innkalling til den ansatte, som bør inneholde blant annet agenda, 
rettigheter til bisitter, klagerett, tid og sted i god tid før samtalen, og minimum en uke før samtalen 
skal finne sted. 

2 Innhold i samtalene 
Medarbeidersamtalen skal dokumenteres i FIF. Det fremgår hvilke felter som er obligatoriske og 
hvilke felter som er frivillig å fylle ut. For at samtalen skal flyte fritt og uforstyrret, bør ikke skjerm og 
PC være i fokus under selve samtalen. 
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Medarbeidersamtale del I – gjennomføres normalt i perioden november - januar 

        Tema Innhold 

Forventningsavklaring - Lederens forventninger til arbeidsåret 
- Medarbeiderens forventninger til arbeidsåret 

Målsetting - Lederens mål for arbeidsåret 
- Medarbeiderens mål for arbeidsåret 

Arbeidsmiljø og trivsel  

 

- Medarbeiderens forhold til leder  
- Medarbeiderens forhold til kolleger  
- Arbeidsplassens fysiske og psykososiale miljø (lokaler, sikkerhet, 

tidsfrister, arbeidstempo, uvirksom tid ol.) 
- Føler medarbeideren seg ivaretatt med tanke på informasjon og 

oppfølging 
- Opplever medarbeideren mobbing og seksuell trakassering   
- Private forhold som kan påvirke arbeidssituasjonen (for 

eksempel familie, sykdom, tillitsverv) 

Rollekonflikt og belastning - Opplever medarbeideren organisatoriske misforhold som 
han/hun ikke kan påvirke og som preger arbeidssituasjonen 
negativt? 

Gjennomgang av stillingsbeskrivelse  

 

- Stillingens grunnpreg, inkludert en beskrivelse av 
medarbeideren oppgaver i stillingen, skal være godt beskrevet i 
«Hovedoppgave/ansvarsområde».   

- Arbeidsoppgavene skal være i samsvar med 
«Hovedoppgave/ansvarsområde».  

- Identifiser må-krav, evt. bør-krav i stilling som ikke er oppfylt 

Behov for kompetanseutvikling 

(Linjeleder skal på bakgrunn av alle 
medarbeidersamtalene vurdere behov for 
kurs rettet mot hele avdelingen. Dette kan 
være kurs av faglig karakter, men også kurs 

som styrker organisatoriske forhold) 

- Er medarbeideren i stand til å løse arbeidsoppgavene i stillingen? 
- Hvis ikke kan det være behov for opplæring, kurs eller 

lederstøtte. 
- Dersom det avtales konkrete tiltak eller kurs/utdanning som skal 

gjennomføres, skal dette legges inn i medarbeiderens plan for 
kompetanseutvikling.  
 

Kompetanseutnyttelse - I hvilken grad får medarbeideren utnyttet og brukt sine 
ferdigheter og kunnskaper. 

- Hva skal til for å optimalisere kompetanseutnyttelsen? 

Karriereveiledning  

 

- Kontroll av kompetanseprofil til den ansatte1 
- Identifiser medarbeiderens karrieremuligheter med 

utgangspunkt i medarbeiderens nåværende kompetanse. 
Forsvarets behov er styrende 

- Om medarbeideren har et ønsket karrieremål, veiled om hvordan 
hun/han kan nå dette målet. (Dette kan være på tvers av DIF) 

Styrkedisponering 

 

- Opplys om medarbeider er styrkedisponert i egen eller annen 
stilling, og hvorvidt medarbeideren er kvalifisert for stillingen 

- Har/skal medarbeideren ha disponeringssperre?  

Tilsettingsvilkår - For militære på T35: Avklare ønsker og muligheter for T60 

Tidsbegrensning - For alle militære: Opplys om evt. tidsbegrensning i stilling og hva 
medarbeideren må foreta seg når det nærmer seg utløp. 

- Beordringslenge for de som er på beordringssystemet. 
- Registrere den ansattes vilje til mobilitet 

Tabell 1: Skjema (MAS 1) 

 
 
  

                                                             
1 https://intranett2.mil.no/ansatt/Registrere_kompetanse_og_erfaring/Sider/default.aspx 
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Medarbeidersamtale del II – gjennomføres normalt i perioden april – juni 

Forventningsavklaring - Ble forventningene innfridd? 
Målsetting - Ble målene nådd? 

Arbeidsmiljø og trivsel  

 

- Medarbeiderens forhold til leder i året som har gått 
- Medarbeiderens forhold til kolleger i året som har gått 
- Arbeidsplassen – fysisk og psykososialt miljø (lokaler, sikkerhet, tidsfrister, 

arbeidstempo, uvirksom tid ol.) 
- Har medarbeideren følt seg ivaretatt med tanke på informasjon og 

oppfølging 
- Har medarbeideren opplevd mobbing og seksuell trakassering   
- Private forhold som har påvirket arbeidssituasjonen (for eksempel familie, 

sykdom, tillitsverv) 

Tilbakemelding på utført 
tjeneste 

- Vurderingen av utført tjeneste inneværende år, gjøres uavhengig av 
vurderinger som er gjort tidligere år 

o Tjenesteerfaring (TJERF) 
o Personlige egenskaper 
o Hovedinntrykk 

- Se punkt 3 for detaljer om vurdering av utført tjeneste 

Tjenesteuttalelse - Gjennomgang av tjenesteuttalelsen dersom kriteriene for utstedelse er 
oppfylt 

- Se punkt 6.1.2 i  «Veileder del M» 

Kontrollansvar - Oppfølging av leder med arbeidsgivers kontrollansvar2 

Tabell 2: Skjema (MAS 2) 

  

                                                             
2 Bestemmelse om ivaretakelse av arbeidsmiljø 
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3 Linjeleders vurdering/tilbakemelding på utført tjeneste 
Linjeleder vurderer sine medarbeidere, og rådfører seg med sin stedfortreder eller andre det er 
naturlig å rådføre seg med. Dersom den ansatte har tjenestegjort ved andre avdelinger i perioden 
(under fem måneder) , bør supplerende opplysninger hentes inn, med mindre det er gitt en egen 
tjenesteuttalelse for den perioden (over fem måneder)3. 

3.1 Evaluering av kompetansenivå i TJERF 
Tabellen4 under viser kompetansenivåene på TJERF med forklaring til hva som forventes for å få 
nivåene.  
 

 
Kompetansenivå 

 
Beskrivelse 

 
Merknad 

Delvis kompetanse «Delvis kompetanse» benyttes når den 
ansatte har noe kjennskap til faget, men 
ikke tilstrekkelig til å utføre 
arbeidsoppgavene.  

Personell med «Delvis kompetanse» i en 
TJERF bør ikke styrkedisponeres i den 
respektive oppgaven.  
Gis normalt ved tjeneste i stilling med 
varighet under 1 år.  

Grunnleggende kompetanse «Grunnleggende kompetanse» benyttes 
når den ansatte utfører 
arbeidsoppgavene med faglig støtte, 
veiledning og/eller under oppsyn.  

For førstegangstjeneste: 
Etter fullført førstegangstjeneste er det 
forventede nivået på TJERF 
«Grunnleggende kompetanse». 
 
For ansatte: 
Grunnleggende kompetanse oppnås 
normalt når oppgaven er utført 
minimum et år.  
 
Personell med «Grunnleggende 
kompetanse» i en TJERF kan 
styrkedisponeres i den respektive 
oppgaven. 

Selvstendig kompetanse «Selvstendig kompetanse» benyttes når 
den ansatte utfører arbeidsoppgavene 
uten faglig støtte, ut fra kjente prosedyrer 
og rutiner og i henhold til standarder, 
instrukser og retningslinjer.  

«Selvstendig kompetanse» oppnås 
normalt når oppgaven er utført i 
minimum to år. 

Ekspertkompetanse «Ekspertkompetanse» benyttes når den 
ansatte utfører arbeidsoppgavene 
selvstendig, samt evner å analysere, 
utvikle og påvirke forhold knyttet til 
arbeidsoppgaven, samt se 
arbeidsoppgaven i sammenheng med 
andre fag og/eller arbeidsoppgaver.  

Ekspertkompetanse er det nivået som 
forventes ved at oppgaven har blitt løst 
selvstendig over tid. 
 
Nivået kreves typisk i stillinger der 
vedkommende utøver fagansvar, er 
instruktør, stiller krav i prosjekter og 
utvikler regelverk. 

Tabell 3: Kompetansenivå på tjenesteerfaring (TJERF) 

 
  

                                                             
3 Veileder del M, pkt 6.1.2 
4 Veileder del M, pkt 4.1.1 
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3.2 Vurdering av personlige egenskaper 
Hensikten er å gi medarbeideren en vurdering av ens personlige utvikling siste periode. 
Vurderingen skal bidra til å avdekke den enkeltes potensial slik at medarbeiderens totale 
kompetanse kan utnyttes til beste for Forsvaret og den enkelte. Tabellen under lister de personlige 
egenskapene som inngår i linjeleders vurdering av sine medarbeidere i medarbeidersamtalen. 
Dersom medarbeideren har stilling hvor en eller flere av egenskapene ikke er relevante, eller 
linjeleder ikke har grunnlag for å gjøre en vurdering, kan vurdering utelates ved å markere feltet 
«ikke vurdert»   
Egenskapene vurderes etter en 5 - delt skala: 

Under norm(UN) - Litt under norm(LUN) – Norm(N) - Litt over norm(LON) - Over norm(ON) 
Ved bruk av UN og LUN på de personlige egenskapene, se pkt 3.5 

 

Personlige 
egenskaper 

 
Beskrivelse av hva som forventes for å oppnå NORM 
 

Lederskap 
Får med seg sine undergitte i målrettet arbeid for løsning av pålagte oppgaver. Viser de 
undergitte respekt og omsorg, samtidig som det stilles krav til utførelsen. 
 

Ansvar 
Utfører pålagte oppgaver samvittighetsfullt og pålitelig. Tar initiativ og treffer selvstendige 
beslutninger. 
 

Samarbeid og 
kommunikasjon 

Går inn for å løse oppgaver i fellesskap, basert på personlig kjennskap til medarbeiderne. 
Samarbeider med over-, side- og underordnede. Viser åpenhet for andres synspunkter og 
bidrar til gjensidig informasjonsutvikling. 
 

Vurdering 
Finner frem til det vesentlige i en sak og treffer avgjørelser som fører til hensiktsmessige 
løsninger. Viser evne til prioritering. 
 

Språkføring Meddeler seg tilfredsstillende, klart og konsist. 
 

Kreativitet 
Finner nye og nyttige løsninger på problemer. Fungerer i situasjoner hvor normal 
praksis/rutiner helt eller delvis ikke kan benyttes. Viser åpenhet for forandring og utvikling. 
 

Mestring 

Viser initiativ og handlekraft under vanskelige forhold og/eller lengre perioder med stor 
belastning (for eksempel store anstrengelser, lite søvn, konflikter, korte tidsfrister og knappe 
ressurser). 
 

Helhetsoversikt 
Ser egne oppgaver i en større sammenheng og beholder oversikt selv under pågående 
aktivitet på et begrenset område. 
 

Tabell 4: Personlige egenskaper 
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3.3 Verbal uttalelse 
Linjeleder oppsummerer sin vurdering av medarbeideren i en verbal uttalelse. 
Den verbale uttalelsen må i det store være i samsvar med hovedinntrykket, slik at norm blir til 
gjennomført tjenesten på en god måte. Enkelt oppgaver kan utheves ved behov. 

3.4 Hovedinntrykk 
Hovedinntrykk er en samlet, selvstendig totalvurdering som bør gjenspeile øvrige vurderinger av 
TJERF, personlige egenskaper og verbal uttalelse.  
Personell som har hatt langvarig fravær skal vurderes på hovedinntrykk så langt det er mulig 
dersom tjenesteforholdet har vart mer enn seks måneder. Hovedinntrykk skal vurderes ut fra den 
prestasjonen medarbeideren har vist når han/hun har vært til stede, tatt i betraktning 
omkringliggende forutsetninger.  
Det legger til grunn at nivellering må være basert på prestasjoner, ikke etter kurver eller grafer. 

3.5 Spesielt 
I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en ekstra samtale (utover 
medarbeidersamtale 1 og medarbeidersamtale 2), dersom det er forhold knyttet til 
medarbeiderens utførelse av arbeidet som må avklares, eller at en medarbeider presterer dårligere 
enn det som forventes.  
I slike tilfeller vil det være særs viktig å kunne dokumenter de faktiske forhold, i forkant, under og 
etter samtalen, samt opplyse om mulighet til bisitter.  
Det samme dokumentasjonsbehovet gjelder ved bruk «under norm» eller «litt under norm» på 
personlig egenskaper og/eller som helhetsinntrykk. 

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