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DEL I – ANSATTE I HATTFJELLDAL KOMMUNE 

 
VIRKEOMRÅDE 
 
Ved viktige åremålsdager og når ansatte slutter i Hattfjelldal kommune, gis det en 
påskjønnelse/oppmerksomhet til arbeidstakerne. 
 
HVILKE ANLEDNINGER SOM OMFATTES: 
 
1. For personer som har vært ansatt sammenhengende i 25 år, gis en påskjønnelse 

i form av et gullur. 
 
For personer som har vært ansatt i sammenhengende i 30 år, gis en 
påskjønnelse i form av medalje for lang og tro tjeneste fra Norges vel. 
Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet av Det Kongelige Selskap for 
Norges Vel i 1888. Medaljen representerer en tradisjon med solide verdier, og er 
et varig bevis på mottakers innsats og betydning. 

 
2. Kommunalt ansatte som slutter i virksomheten, og som har arbeidet minimum ett 

år, tilstås en gave fra arbeidsgiver. Størrelsen på gaven avhenger av hvor lenge 
den enkelte arbeidstaker har vært ansatt (G = folketrygdens grunnbeløp): 

Inntil 5 år   0,5% av G 
Fra  5  til 10 år  1,0% av G 
Fra 10 til 15 år  1,5% av G  
Fra 15 til 20 år  2,0% av G 
Fra 20 til 25 år  2,5% av G 
Fra 25 år    4,0% av G 

      
3. Kommunekassen sender oppgave/oversikt til Ordfører/Rådmann, over ansatte 

som fyller vilkårene i reglementet. 
 
4. Tildelingen etter punkt 1 bør skje i et felles årlig arrangement der 

Ordfører/Formannskap er vertskap. Tildeling etter pkt. 2 foretas av den enkelte 
avdeling/enhet.  

 
5. Hver avdeling skal vise arbeidstakere som fyller 50 år og 60 år en 

oppmerksomhet. Oppmerksomhet skjer i form av overrekking av blomster, en 
gave til en verdi av kr. 500,- og servering av kake på den enkelte avdeling/enhet. 

 
6. Det kjøpes inn krans eller blomster for kommunens regning til begravelsen når 

arbeidstakere som er ansatt i virksomheten dør.  
 

7. Utgiftene ved tildeling av påskjønnelser/oppmerksomhet belastes den 
avdeling/enhet hvor vedkommende arbeidstaker arbeider, med unntak gaver 
under pkt. 1 og pkt. 6 som belastes sentralt. 

 

8. Ved bortgang av tidligere ansatte som har vært ansatt i Hattfjelldal kommune i 
over 20 år, og som fortsatt bor i kommunen, skal det gis en oppmerksomhet i form 
av blomster til begravelsen. 

  



DEL II – FOLKEVALGTE I HATTFJELLDAL KOMMUNE 

 
1. Det vises kommunal oppmerksomhet til avtroppende ordførere som har vært valgt 

til, og har fungert som, ordfører i sammenhengende 4 år. Påskjønnelse settes til 3 
% av G (grunnbeløpet i folketrygden) og rundes opp til nærmeste hundre kroner. 

 
2. Det vises kommunal oppmerksomhet til avtroppende ordførere som har vært valgt 

til, eller har fungert som, ordfører i sammenhengende 8 år (2 perioder) eller mer. 
Påskjønnelse settes til 5 % av G og rundes opp til nærmeste hundre kroner. 

 
3. Det vises kommunal oppmerksomhet ved fratreden som medlem av 

kommunestyret, formannskap og hovedutvalg, når vedkommende har hatt en 
tjeneste på minst 12 år. Påskjønnelse settes til 3 % av G og rundes opp til 
nærmeste hundre kroner. 

 
4. Det vises kommunal oppmerksomhet ved fratreden som medlem av 

kommunestyret, formannskap og hovedutvalg, når vedkommende har hatt en 
tjeneste på minst 20 år. Påskjønnelse settes til 5 % av G rundet opp til nærmeste 
hundre kroner. 
 

5. Ved fratreden etter minst 24 år (6 valgperioder) som medlem av kommunestyret, 

utdeles Kommunenes Sentralforbund (KS) sin hedersmedalje.  

6. Formannskapet/ordfører har ansvaret for oppfølgingen av dette reglementet. 
 
7. Reglementet revideres hver valgperiode. 
 
8. Tvils tilfeller avgjøres av formannskapet.  
 
 


