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III. Den vanskelige samtalen



LA - organisasjonskart

Styret

Årsmøtet

Direktør/advokat - Nikolai Astrup Westlie

Forhandlingssjef/advokat – Jørgen Wille Mathiassen

Informasjonssjef – Petter Nilsen

Økonomiansvarlig – Jorunn Syversen

Advokatfullmektig – Anne Løken

Advokatfullmektig – Christel Kirkøen

Rådgiver – Einar Brændshøi

Rådgiver – Hjørdis Berg

Administrasjonssekretær – Heidi Østvedt

Sekretær – Peggy Ursin (vikar)

Seniorkonsulent/advokat – Trond W. Nygren

Administrasjonen
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Primær - 320 Næringsmiddelindustri - 45 Service og Rådgivning - 230

-Gartnerier
-Avløserlag -90
-Golfbaner
-Direktemedlemmer

-TINE SA
-Diplom-IS
-Fjordland
-Felleskjøp
-Innkjøpslag
-Korn/møller
-Potetindustri
-GENO
-NORSVIN

-Regnskapskontor
-Rådgivingstjenesten
-Organisasjoner 
-Dyreklinikker

Seniorkonsulent/advokat – Trond W. Nygren

……………………………………………………………………………………………..

Advokat – Stein Opsand (perm)

Antall ansatte totalt = 12200



LAs administrasjon

Nikolai Astrup Westlie Hjørdis Berg 

Direktør/advokat Rådgiver

Jørgen Wille Anne Løken 

Forhandlingssjef/advokat Advokatfullmektig
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Petter Nilsen Christel Kirkøen 

Informasjonssjef Advokatfullmektig 

Einar Brændshøi Heidi Østvedt 
Rådgiver Administrasjonssekr.

Trond Wollert Nygren Jorunn Syversen

Seniorkonsulent/advokat Økonomiansvarlig



I. Medarbeidersamtaler (MAS)
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En definisjon:

En medarbeidersamtale er en regelmessig, 
organisert form for samtale mellom 
underordnet og nærmeste overordnede, der 
en diskuterer arbeidsoppgaver, resultater, 
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en diskuterer arbeidsoppgaver, resultater, 
arbeidsprosess og samarbeidsforhold og den 
underordnedes faglige og personlige 
utvikling



Litt historikk

•Hawthorne-undersøkelsene

•Utdanningsnivået
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•Utdanningsnivået

•Samarbeidsutvikling

•Ytre faktorer 



MbO

Management by objectives 

Med mindre du vet hvor du skal, og vet hvilke 
resultater det er ønsket av deg, vil du vanskelig 
kunne nå dem.
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kunne nå dem.

Effektivisere organisasjonen

Utvikle den ansatte



Norway 

Jobbsamtaler

Utviklingssamtaler

Plan- og utviklingssamtaler
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Plan- og utviklingssamtaler

Medarbeidersamtaler



Formål

Jf definisjonen:
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En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale 
mellom underordnet og nærmeste overordnede, der en diskuterer 
arbeidsoppgaver, resultater, arbeidsprosess og samarbeidsforhold og den 
underordnedes faglige og personlige utvikling 



MAS som verktøy

Planlegging/styring av oppgaver

Effektivisering av rutiner

Etablering/utvikling samarbeid

Personalutvikling
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Personalutvikling

Organisasjonsutvikling

Fastsette mål/tiltak



Målsetting

”Å sette mål er å komme til gjensidig forståelse av hvor man vil 
hen sammen. Sånn ca…” 
E. Johnsen, ledelse av ledelsesprosessen

S pesifikke

M ålbare
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M ålbare

A nsporende

R ealistiske

T idsramme

E nkle



Tommelfingerregel

-formål
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-planlagt og forberedt

-Jobbrelatert

-fortrolig og personlig



Gjennomføring

Planlegging

•Tid, sted, tema (skjema?)

Deltakarane
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•Direkte over/underordnet

Location, Location, Location

•Nøytral grunn

•God samtalesituasjon

•Uforstyrret



Gjennomføring

Handlingsplan

Opplæring/utvikling

Innføring/frivillighet
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Innføring/frivillighet

Opplæring i MAS

Forutsetninger



Litt sånn forskjellig til slutt

Problemer

Forventninger

Alternativer til MAS
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Alternativer til MAS

Frekvens

Lønn
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II. Lønnssamtaler
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Personalpolitikk 

En definisjon:

– Prinsipielle, generelle retningslinjer for arbeidet med 
de menneskelige ressursene i organisasjonen

– Et uttrykk for organisasjonens planer og ønsker mht 
alle forhold relatert til dens menneskelige ressurser
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alle forhold relatert til dens menneskelige ressurser

Viktig å huske:

– Utøvende og faktisk 

– Kommunikasjon/informasjon



Personalpolitikk forts.

Tiltrekke IntegrereVelge ut
Utvikle og 
beholde

Avslutte

•Profilering
•Annonsering
•Rekruttering

•Internt/eksternt
•Testprogram
•Kjønn

•Introduksjon
•Opplæring
•Fadderprogram

•Mas
•Kompetanse og
karriere plan

•Tilrettelegging
•Komp.overføring
•Pensjon
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•Rekruttering •Kjønn
•Kompetanse
•Erfaring
•Alder

•Fadderprogram karriere plan
•Miljø
•Tilrettelegging
•Lønnspolitikk

•Pensjon



Lønnspolitikk 

Definisjon:

Prinsipielle beslutninger om hva som skal legges til grunn 
for arbeidet med lønnsfastsettelsen

Elementer i en lønnspolitikk kan være uttalelser om:

• Individuell Lønnsfastsettelse

• Vurderingskriterier

• Prosedyrer
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Viktig for gjennomføringen at ønsket lønnspolitikk er:  

• Forankret

• Kommunisert

Vurdering og tilbakemelding

• Lønnssamtaler…

• Samtale om innsats og belønning….



Om lønnspolitikk i funksjonæravtalen (Negotia)

Lønnspolitikk
Lønnspolitikk skal fremme verdier, holdninger, handlinger og resultater. Det er 
av avgjørende betydning at bedriften har en bevisst lønnspolitikk som 
understøtter bedriftens mål og strategier. Den skal være fundamentet for en 
systematisk lønnsfastsettelse. Lønnspolitikkens vellykkethet avhenger av at 
den er kjent og forstått av alle.

En gjennomarbeidet lønnspolitikk:
Gir signaler om hva som er av betydning for lønnsfastsettelsen i bedriften, gir 
rammer for hvordan lønnen skal fastsettes, gjør prinsippene for hva som
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rammer for hvordan lønnen skal fastsettes, gjør prinsippene for hva som
innvirker på den enkeltes lønn kjent, slik at den enkelte medarbeider gis 
muligheter til å øke sin lønn gjennom f.eks. kompetanseutvikling, økt ansvar, 
fleksibilitet eller forbedrede resultater, skaper engasjement fordi mulighetene 
for å påvirke egen lønn øker.

Bedriften og de tillitsvalgte skal søke å komme frem til enighet om de 
retningslinjer og vurderingskriterier som skal legges til grunn for 

lønnsfastsettelsen. Disse må være kjent.



Om samtalene
•Ikke alle kan bli fornøyd

•Støtte

• 90174309

•Rammer 
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•Gode forberedelser

•Selve samtalen

•Unngå fallgruvene
•Uvitenhet

•Rettferdighet

•Usaklighet



Om lønnssdannelse i en tariffavtale
Overenskomsten er en minstelønnsavtale.

For å sikre en objektiv og motiverende lønnsfastsettelse skal bedriften og de tillitsvalgte drøfte 

og søke å komme frem til enighet om de retningslinjer og vurderingskriterier som skal legges 

til grunn for lønnsfastsettelsen. Vurderingskriteriene må gis et konkret innhold basert på 

lokale forhold og skal være kjent for alle berørte.

Hvert år skal bedriftens ledelse foreta lønnsvurdering av medarbeiderne. Tidspunkt for 

vurderingen avtales mellom partene lokalt. Det skal gjennomføres drøftelser mellom 

bedriften og de tillitsvalgte for å begrunne de personlige tilleggene før endelig 

lønnsfastsettelse. Dette med sikte på å oppnå en mest mulig objektiv vurdering. Det skal 
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lønnsfastsettelse. Dette med sikte på å oppnå en mest mulig objektiv vurdering. Det skal 

settes opp protokoll fra drøftingsmøtet hvor hver av partene skal kunne legge frem sine 

synspunkter.

Før og etter lønnsvurderingen skal de tillitsvalgte, for eget bruk innen bedriften, på anmoding få 

utlevert oppgave over lønningene til de organiserte medarbeidere som omfattes av 

overenskomsten. Bedriften skal i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger også foreta en 

vurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.

Hvis den enkelte ansatte mener urimeligheter er til stede som gir grunnlag for fornyet vurdering 

av vedkommendes lønn, kan vedkommende, eventuelt med støtte fra tillitsvalgte, drøfte 

saken med bedriftens ledelse. I samtalen skal partene diskutere hvilke tiltak som kan 

iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det settes opp protokoll fra 

samtalen dersom arbeidstaker ber om det.



III. Den vanskelige samtalen
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Disposisjon

•Generelt 

•Noen formelle regler
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•Noen formelle regler

•Dokumentasjon



Et nødvendig onde?

•Modig og åpen

•Potensiell læring 

•Smart formidling

•Krevende og nødvendig 
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•Krevende og nødvendig 

•Utsettelser 

•Takeprat og fornektelser

•Hodet i sanden

•Slitasjeskader



Tilbakemeldingen

•Generalisere

•Forvrenge

•Fortrenge  
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•Fortrenge  

•Spørsmål underveis 

•Re-start 



Forberedelser, gjennomføring osv.

Forarbeid

Gjennomføring

Avslutning

Oppfølgning
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Oppfølgning

Respons og strategi

Tydeliggjør målet 

”dumt” og emosjonelt 

Direkte, klar og tydelig



12 tips
1.   Forbered deg godt

2.   Tydeliggjør (bli enige) om målet for samtalen

3.   Innhent og baser deg på konkrete fakta, unngå løse påstander

4.   Sett av tilstrekkelig tid

5.   Tenk deg godt om dersom du utsetter nødvendige samtaler. 

6.   Vær konkret og direkte

7.   Legg mer vekt på konkrete løsninger enn skyld

8.   Lytt aktivt. Forstå sakte – vær nysgjerrig

9.   Tenk nøye gjennom egen og andres reaksjon
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9.   Tenk nøye gjennom egen og andres reaksjon

10. Myk på person, hard på sak!

11. Løft opp enighet

12. Oppsummer og konkluder sammen 

underveis og til slutt



Oppsigelse - lovhjemmelen

Arbeidsmiljøloven § 15-7 nr 1
– Vern mot usaklig oppsigelse 

Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er 
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Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er 

saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers 

eller arbeidstakers forhold. 



Personalsaker
• Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

– Oppsigelsen må være saklig – en avveining mellom grovheten i 

arbeidstakers forhold og hensynet til arbeidsgiver, 

jf aml. § 15-7 nr 2.

– Typiske forhold som gir grunnlag for oppsigelse:

• Manglende faglige mestring
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• Manglende faglige mestring

• Manglende sosial mestring, arbeidskonflikter eller mobbing

• Brudd på arbeidsavtale, instrukser, reglement eller lignende

• Illojalitet

• Kriminelle handlinger

• Fravær, skoft 

• Rusmisbruk

• Osv.



Forsvarlig saksbehandling ved oppsigelser

• En oppsigelse må aldri komme overraskende 

på en arbeidstaker

• …..ved en forsvarlig saksbehandling

vil ALLTID overraskelsesmomentet
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vil ALLTID overraskelsesmomentet

være fraværende

• ”Naturlig” opptrapping



Formelle krav
• Drøftingsmøte før oppsigelse, aml § 15-1

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal 
spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med 
arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre 
arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for 
oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av 
hvem som skal sies opp, skal drøftes. 

• Skriftlig oppsigelse etter arbeidsmiljølovens regler, 
aml § 15-4
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aml § 15-4

• Begrunnelse om det kreves

• Forhandlingsmøte etter aml § 17-3

Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller 
avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om 
fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig 
ansettelse, innleie eller suspensjon, kan kreve forhandlinger med 
arbeidsgiver. Det samme gjelder hvis arbeidstaker vil kreve 
erstatning på grunn av forhold som nevnt i første punktum.   



Dokumentasjon
• e-mail

• Notater

• Referat
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• Referat

• Protokoller

• Advarsel
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