
B7 REGLER FOR TILDELING AV ERKJENTLIGHETSGAVER TIL KOMMUNALE 
ARBEIDSTAKERE 

1. Erkjentlighetsgave etter 25 Ars tjeneste 
Arbeidstakere sorn har hatt et fast forpliktende arbeidsforhold i Trondheim kommune i tilsammen 25 
ir, ti1st.h erkjentlighetsgave i form av: 

a. En ukes permisjon med lam, eller 
b. Et helgeopphold p i  hotel1 for to personer i to dagn etter reiseregulativets satser. Reiseutgifter 
dekkes ikke. 

Erkjentlighetsgaven tas ut i lapet av det feriebet sorn arbeidstakeren har vaert 25 i r  i tjenesten. 
Dersom arbeidstakeren reiser utenlands i stedet for i ta et helgeopphold p i  hotel1 i Norge, kan 
vedkommende gis dekning tilsvarende satsene gjeldende for helgeopphold p i  hotel1 etter 
reiseregulativets bestemmelser. Det forutsettes at hotellutgiftene dokumenteres av et reisebyri. 
Foreligger ikke slik dokumentasjon, utbetales ulegitimert nattillegg, jf. reiseregulativets $14. 
Utgifter belastes enheten. 

2. Erkjentlighetsgave ved fratredelse 
Arbeidtakere sorn slutter i tjenesten etter i ha vaert tilsatt i ti1 sammen minst 25 i r  i kommunen, jf. 
pkt. 1, kan velge mellom to kunstverk sorn er utstilt i Informasjonen i mdhuset, Munkeg. 1. I tillegg 
gis et gavekort p i  kr 2.500,- utstedt p i  en fritt valgt forretning. I forbindelse med fratreden kan det 
holdes en tilstelning for arbeidstakeren og arbeidskolleger for inntil kr 1 .ZOO,-. Kontanter kan ifalge 
bestemmelsene ikke utbetales. Utgifter belastes enheten. 

Arbeidstakere sorn slutter i kommunens tjeneste tildeles erkjentlighetsgave etter disse reglene nQ det 
er p i  det rene at vedkommende ikke kommer tilbake. 

Gavekortet bar sorn hovedregel benyttes innenfor en rimelig tid etter utstedelsen, helst innen ett Ar. 
Lov om foreldelsesfrist, sorn er 3 b ,  gjelder ogsi for slike utstedelser. 

Overrekkelse av ordf~rer 
Hvis tjenestetida har vzrt 40 & eller mer, kan erkjentlighetsgaver overrekkes av ordfarer dersom 
arbeidstakeren onsker det. 

. t 
i Beregning av tjenestetid 

All tjeneste i kommunen regnes med, uansett om tjenesten har foregitt p i  forskjellige arbeidsplasser, 
og om det har vaert opphold i tjenesten. Perrnisjoner uten lann over 6 mheder medregnes ikke i 
tjenestetiden, heller ikke eventuell tid vedkommende har mottatt ufarepensjon/at$oringspenger. 
Laerere tildeles erkjentlighetsgaver pi% lik linje med de mrige tilsatte. 

Saksbehandlingsregler 
Nir en arbeidstaker antas berettiget ti1 erkjentlighetsgave etter ovennevnte regler, setter enheten opp 
en oppgave over samlet tjenestetid. Nir enhetsleder, eller den enhetsleder bemyndiger, har godkjent 
oppgaven, kan tildeling skje. Oppgaven over samlet tjenestetid skal fares opp p i  blankett nr. 709 
T.K. 94 "ERKJENTLIGHETSGAVE - GRUNNLAG - ATTESTAS JON". (Se personalhindbokas 
pkt. D15) (Forslag ti1 brev, se nedenfor). 

Arbeidstaker sorn ikke ansker i benytte de tilbudte erkjentlighetsgaver har ikke anledning ti1 i f"a 
utbetalt erkjentlighetsgaven i form av kontanter. 

Eksempel p i  brev ti1 arbeidstakeren: 
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