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PÅSKJØNNELSE REGLEMENT FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 

VIRKEOMRÅDE
Ved viktige åremålsdager og når ansatte slutter i Hattfjelldal kommune, gis det en 
påskjønnelse/oppmerksomhet for den innsatsen og den betydningen den ansatte har bidratt 
med.

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 etter minst 5 års sammenhengende tjeneste ved oppnådd 
pensjonsalder/uførepensjon får tildelt en gave på inntil 4% av G (Statens grunnbeløp som 
har en årlig justering). Gavens størrelse bør sees i forhold til den ansatte tjenestetid i 
kommunen.  

3. Personalavdelingen 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.

5. Hver avdeling skal innenfor sine økonomiske rammer vise oppmerksomhet med et beløp 
tilsvarende 2% av G til den enkelte arbeidstaker som kommer inn under reglementet ved 
fylte 50 år. 

6. I forbindelse med gravferder til kommunale arbeidstakere skal det kjøpes krans eller 
blomster for kommunens regning. Utgifter dekkes sentralt.

7. Utgiftene ved tildeling av gaver belastes den sektor vedkommende arbeidstaker arbeider/har 
arbeid, men unntak gaver under pkt. 1, som belastes sentralt.

8. Ved spesielle tilfeller kan det vurderes påskjønnelse, hvis noen har et spesielt 
arbeid/fagområde som faller utenfor disse punktene over. Brannmannskap vil 
eksempelvis bli gitt en påskjønnelse på 1% av G, for sin innsats uavhengig av 
stillingsensstørrelse. Påskjønnelsen må dekkes av den enkelte enhet.
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9. Hva slags gaver bør gis?

Gavekort
Dersom det er ønskelig å gi den ansatte en påskjønnelse i form av et gavekort, må dette gis 
som gavekort i en forretning der den ansatte må ta ut en gjenstand. Kontantutbetaling også 
kontantkort, vil resultere innberetning og skattetrekke på gavebeløpet.

Kunstgjenstander
I de tilfeller det er ønskelig med en kunstgjenstand som en gave/påskjønnelse. Bør det tas 
hensyn til den enkeltes ønsker og interesser. 
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