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RETNINGSLINJER FOR
OPPMERKSOMHET, GAVER M.V. TIL
ANSATTE I FOLLDAL KOMMUNE
1. FORMÅL
Retningslinjene gjelder for alle med fast tilsetningsforhold i Folldal kommune og regulerer
kommunenes offisielle oppmerksomhet overfor arbeidstakerne.
Formålet er å sikre lik behandling av ansatte ved jubileer, fratreden og andre situasjoner som
krever særskilt oppmerksomhet.

2. RUNDE ÅR
Fast ansatte som fyller 50, 60 og 70 år får en gave i form av blomster for inntil kr 150,-,
avsender er Folldal kommune.
Nærmeste overordna har ansvaret for innkjøp og overrekkelse.

3. TJENESTEJUBILEER

• Fast ansatte i f.o.m. 50% til 100% stilling, som har vært ansatt i sammenhengende 25 år,
får en uke ekstra ferie eller 1 ukes feriereise på maks kr 5000, i løpet av det 25. året. De
som pr. dato har vært her mer enn 25 år, omfattes også.
• Fast ansatte med mindre enn 50% stilling får innvilget det halve.
• Hvis kravene er oppfylt, kan det søkes om KS hedersmerke. Sentraladministrasjonen søker
etter henvendelse fra etatsjef. Rådmannen overrekker hedersmerket.

4. TILTREDELSE
Nytilsatte, faste og vikarer, med arbeidskontrakt minst 1 år, skal på sin første arbeidsdag få en
liten oppmerksomhet, f.eks. en enkel blomsterbukett eller ei rose som velkomsthilsen.
Nærmeste overordna har ansvar for innkjøp og overrekkelse.

5. FRATREDELSE
• Med minst 25 års tjenestetid: gave for inntil kr 750,- og kake
• Med minst 10 års tjenestetid: gave for inntil kr 500,- og kake
• Med minst 2 års tjenestetid: blomster for inntil kr 150,- og kake
Gavene bør ha lokal tilknytning.
Nærmeste overordna har ansvaret for å ordne til tilstellingen og gaven, og foretar
overrekkelsen av påskjønnelsen i samråd med rådmann eller enhetsleder.
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6. BEGRAVELSER
I forbindelse med arbeidstakers begravelse, kjøpes krans eller blomster.
Forøvrig respekteres pårørendes ønsker når blomster/krans ikke er ønsket.
Servicekontoret har ansvaret for kjøp av blomster/krans.
Rådmann eller enhetsleder har ansvaret for at blomst/krans blir lagt på.

6. KOSTNADER
Tiltredelse, runde år og ferie/reise ved 25 år i tjenesten kostes av etatene. Ved fratredelse og
begravelser, belastes konto 11240 – 160 velferdstiltak.
Retningslinjene er i samsvar med Skatteloven, jfr. forskrift av 02. september 1977 om
“skattefritak for visse naturalytelser”.
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