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Oppmerksomhet og gaver til ansatte og folkevalgte 

 

ENDRINGSKONTROLL 

Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 

  .   

 

ANSATTE 
 
1. Ved fratredelse før 10 års sammenhengende tjeneste gis blomsterbukett. 
 
2. Fratredelse etter 10 års sammenhengende tjeneste gis fat m/motiv (kommunevåpen) og 

blomsterbukett. 
 
3. Ansatte med 25 års tjeneste i kommunen tildeles kakespade i sølv med inskripsjon.  

I tillegg tildeles KS hedersmerke. 
 
4. Ansatte med 35 års tjeneste i kommunen tildeles gullur med inskripsjon. 
 
5. For ansatte ved ekteskap, nedkomst, yrkesskade som medfører sykehusopphold, livstruende 

og langvarige sykdommer gis oppmerksomhet ved blomsterhilsen. 
 
6. Oppmerksomhet i form av blomsterbukett gis ansatte som fyller 50 og 60 år. 
 
7. Overrekkelse av gaver ihht punktene 3 og 4 skjer av ordføreren i kommunestyrets siste møte i 

året, ledsaget av servering. 
 
8. I forbindelse med arbeidstakers begravelse gis blomster eller pengegave begrenset oppad til kr 

500 til veldedig formål. 
 
9. Reglementet gjelder for fast ansatte i fast stilling. For å få oppmerksomhet er det tilstrekkelig 

at tjenesten sammenlagt i kommunen fyller kravene. 
Fravær på grunn av sykdom, nedkomst, obligatorisk førstegangstjeneste og 
utdanningspermisjoner avbryter ikke opptjeningstiden. Andre permisjoner av mindre enn et 
års varighet avbryter heller ikke opptjeningstiden. 

 
10. Personalsjefen holder oversikt over ansatte som har krav etter dette reglement. 

Etats- og avdelingsansvarlige påser at gjennomføringen av reglementet foretas. 
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FOLKEVALGTE 
 
1. Ved valgperiodens utløp inviteres folkevalgte som har møtt, inkl. møtende vararepresentanter 

til fellessammenkomst med servering.  Dette gjelder kommunestyret og hovedutvalg samt 
lovbestemte råd/utvalg. 

 
2. Ved valgperiodens utløp gis kommunenål til faste kommunestyrerepresentanter, samt 

vararepresentanter som har møtt minst 10 ganger i perioden.  Disse nålene gis ved 
fellessammenkomst av ordfører/formannskap. 

 
3. En folkevalgt i sammenhengende ombudstjeneste fra og med 3 valgperioder, gis 

oppmerksomhet i form av fat m/motiv og i tillegg hedersdiplom. 
 
4. I forbindelse med en folkevalgts begravelse, gis krans, blomster eller pengegave oppad til kr. 

500,-. 
 
5. Kommunestyremedlemmer som fyller runde år over 50 skal gis oppmerksomhet i form av 

blomsterbukett. 
 


