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Rutine for sluttsamtale 

 

Side 2  

1. Innledning 

a. Hensikt 
Systematisk innhenting av informasjon om hvorfor medarbeidere slutter i sine stillinger, vil være et 
viktig grunnlag for å vurdere interne forbedringsområder og bedre muligheten for å beholde 
medarbeidere.  

Kommunen etterstreber å være en attraktiv arbeidsgiver og tilbakemeldinger fra medarbeiderne er 
derfor nødvendig for å iverksette målrettede tiltak. Dette gjelder både tiltak av generell og lokal 
karakter.  

b. Ansvar 
Det er i utgangspunktet nærmeste leder som er ansvarlig for å gjennomføre sluttsamtalen, men 
personalseksjonen eller aktuell kommunalsjef kan bistå i enkelte saker etter en skjønnsvurdering. 
Eksempler på dette kan være i konfliktsaker, nøkkelstillinger og/eller stillinger det er vanskelig å 
rekruttere til. 

c. Avvikshåndtering 
Avvik fra rutinen meldes i kommunens internkontrollsystem. 

2. Skjema for sluttsamtale 
Det er utarbeidet en egen mal for sluttsamtalen. Skjema legger opp til åpne spørsmål og 
kommentarer som fritekst. 

Punktene i malen er bevisst valgt for å få frem relevante opplysninger som kan bidra til forbedringer.  

3. Rutine  
• Nærmeste leder setter av tid med medarbeider som slutter for å gjennomgå punktene i 

malen. 
• Dersom vedkommende og/eller leder ønsker det, kan sluttsamtalen alternativt gjennomføres 

av aktuell kommunalsjef eller personalseksjonen. 
• Vedkommende som skal til sluttsamtale kan ta med seg tillitsvalgt dersom det er ønskelig. 
• Dersom vedkommende som skal slutte ikke ønsker, eller av en eller annen grunn ikke har 

anledning til å gjennomføre sluttsamtale, tas dette til orientering. 
• Svarene analyseres, og eventuelle tiltak settes i verk. 
• Ferdig utfylt skjema arkiveres i vedkommendes personalmappe. 
• Personalseksjonen vil kunne gjennomføre sluttsamtaler for stillinger det er vanskelig å 

rekruttere til. Dette erstatter sluttsamtalen med leder. Det er rådmann som definerer hvilke 
stillinger det gjelder. 

 

 

Vedlegg: Skjema for sluttsamtale 
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