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Reglement erkjentlighetsgaver og oppmerksomhet til arbeidstakere og ombudsmenn i Aure
kommune

INNLEDNING
Ut fra ønske om å vise våre arbeidstakere oppmerksomhet ved diverse milepæler ønsker
Aure kommune å vise oppmerksomhet eller kunne gi påskjønning ved visse anledninger.
Reglementet gjelder for fast ansatt.
For å sikre at det forefinnes midler til slike arrangement, anbefales det at det hvert år avsettes
midler på egen konto.
1. Åremålsdag
a) Ansatte som fyller 50 og 60 år
Det avholdes tilstelning inklusive kake og blomsteroverrekkelse på vedkommendes
arbeidsplass. Kostnad blomster ca kr. 300,Overrekkelsen av blomster foretas av enhetsleder.
Enhetsleder er ansvarlig for gjennomføring av arrangementet.
Kostnad dekkes etter avtale i sin helhet av fellespott for oppmerksomhet.
2. Lang tjeneste
a) Ansatte med 25 års tjeneste i Aure kommune eller virksomhet overtatt av Aure
kommune.
Det avholdes tilstelning med kake og blomster på vedkommendes arbeidsplass. I
tillegg deltar vedkommendes enhetsleder. Nærmeste overordnet er ansvarlig for
gjennomføring av arrangementet samt invitere enhetsleder.
Nærmeste overordnet er ansvarlig for innkjøp av personlig gave / Gavekort inntil
kr 1000,-.
Kostnad dekkes etter avtale i sin helhet av fellespott for oppmerksomhet.
3. Ansatte som fratrer sin stilling
a) Fratreden etter minst 1 års sammenhengende tjeneste
Arbeidsplassen avholder enkel tilstelning med kake og blomsteroverrekkelse på
vedkommendes arbeidsplass.
Kostnad dekkes av arbeidsplassen.
b) Arbeidstakere som går av for aldersgrense / pensjon.
Det avholdes tilstelning på vedkommendes arbeidsplass. I tillegg deltar
vedkommendes enhetsleder. Nærmeste overordnet er ansvarlig for gjennomføring
av arrangementet samt invitere enhetsleder.
Personalavdelingen sørger for vase med inskripsjon ved slike anledninger.
Kostnad dekkes etter avtale i sin helhet av fellespott for oppmerksomhet.
4. Ansatte, annet
a) Ved eget bryllup
Arbeidsplassen sender oppmerksomhet på inntil kr 500,-.
Kostnad dekkes i sin helhet av arbeidsplassen.
b) Ved dødsfall (ansatte, ansattes ektefelle/samboer eller barn )
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Arbeidsplassen sender oppmerksomhet i form av blomster. Kostnad ca kr. 300,Hvis blomster ikke ønskes, kan gaven gis til nærmere angitte humanitære formål.
Kostnad dekkes etter avtale i sin helhet av fellespott for oppmerksomhet.
c) Ved første gangs tiltredelse av stilling i Aure kommune
Arbeidsplassen kan avholde enkel tilstelning, enten ved første arbeidsdag eller på
annet tidspunkt om dette er mer hensiktsmessig.
Nærmeste overordnet er ansvarlig for gjennomføring av arrangementet.
Kostnader dekkes av arbeidsplassen.
5. Kommunenes sentralforbunds’ hedersmerke og hedersmedalje

Hedersmedaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjensfull
samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkes-kommune.
For folkevalgte kreves 24 års funksjonstid og for tilsatte 25 år
Hedersmerket kan utdeles for lang og tro tjeneste som kommunal arbeidstaker, som
arbeidstaker i kommunale forbund / organisasjoner eller som tillitsvalgt. Det kreves minst
25 års tjenestetid.
Aure kommune vil en gang i året foreta vurdering om det på vegne av ansatte skal søkes
om slike utmerkelser.
Kostnad dekkes i sin helhet av fellespott for oppmerksomhet.

6. Ombudsmenn
a) Ombudsmenn som har vært medlemmer av kommunestyret sammenhengende i 3
perioder (12 år) gis gave til en verdi på inntil kr 1000,- samt tilstelning i forbindelse
med kommunestyre.
Ordfører er ansvarlig for gjennomføring av arrangementet inkl. innkjøp av gave.
Kostnader dekkes etter avtale i sin helhet over konto for politisk aktivitet.
b) Ombudsmenn som har vært medlemmer av kommunestyret sammenhengende i 5
perioder (20 år) gis gave til en verdi på inntil kr 1.000,- samt tilstelning i forbindelse
med kommunestyre.
Ordfører er ansvarlig for gjennomføring av arrangementet inkl. innkjøp av gave.
Kostnader dekkes etter avtale i sin helhet over konto for politisk aktivitet.
7. Virkningstidspunkt
Virkningstidspunkt 01.01.2006.

4

