
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 10.05.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

02.05.2012

Frank M. Ingilæ
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 7/2012 Godkjenning av innkalling
PS 8/2012 Godkjenning av saksliste

PS 9/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.03.2012
PS 10/2012 Gavereglement - revidering 2012/1090

PS 11/2012 Referatsaker/Orienteringer - ADU 2012/6
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PS 7/2012 Godkjenning av innkalling

PS 8/2012 Godkjenning av saksliste

PS 9/2012 Godkjenning av protokoll fra 15.03.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 455

Arkivsaksnr: 2012/1090-1

Saksbehandler: Vigdis Blien

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 10/2012 10.05.2012
Kommunestyret 24.05.2012

Gavereglement - revidering

Rådmannens forslag til vedtak

Det vedtatte forslag til gaverereglement vedtas.

Saksopplysninger
Med personalpolitikk forstås arbeidsgivers prinsipiell holdning til forskjellige personalspørsmål.
Målet for personalpolitikken er å legge forholdene til rette for en rasjonell og effektiv 
organisajon gjennom et trygt og utviklende arbeidsmiljø.

Innenfor de rammer som er satt, har rådmannen ansvaret for at kommunens samlede 
personalressurser brukes på en mest mulig effektiv måte i forhold til kommunens målsettinger, 
og kan treffe nødvendige tiltak.

Det vises for øvrig til siste møte i administrasjonsutvalget og formannskapet der sak vedrørende 
”lang og tro tjeneste” ble behandlet og hvor det ble vedtatt å øke satsene for dette.

Gavereglementet har ikke vært revidert siden det ble vedtatt i 1997, og legges derfor frem for 
KST for endelig godkjenning til møte i juni.

De nye satsene i vedlagte gavereglement  er markert med understrek, mens de gamle er strøket 
over. 

De ulike personalreglement kommer for øvrig inn som en del av kommunens totale 
arbeidsgiverpolitikk.
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De øvrige reglement som er en del av kommunens arbeidsgiverpolitiske retningslinjer vil 
foreligge til behandling fra høsten 2012.

Vurdering:

Målsettingen er at Tana kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. For å nå denne visjon er 
det vesentlig at en også internt i kommunen som arbeidsplass er bevisst på overordnet visjon.

For at kommunen skal oppnå sin overordnede målsetting, må konkrete personalpolitiske tiltak 
ligge i bunnen av vår organisasjon, slik at de ansatte har den nødvendige evne og vilje til å bidra 
for å nå målet. Det er derfor nødvendig at kommunen som arbeidsgiver tilrettelegger og utøver 
en politikk slik at den fremmer kommunens ansatte og bidrar til at Tana kommune fremstår som 
en attraktiv arbeidsplass og arbeidsgiver.

De øvrige personalpolitiske retningslinjer og reglement vil bli oppdatert fra 2. h.å. 2012.

Jørn Aslaksen
rådmann
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Gavereglement

§ 1 GENERELT
Kommunen ønsker på en positiv måte å bidra til det sosiale miljøet i virksomheten. I denne forbindelse 
ønsker vi å vise oppmerksomhet ved åremålsdager, lang tjeneste i kommunen og spesielle 
anledninger hvor kommunen finner dette passende. 

§ 2 ANLEDNINGER
Det skal utvises oppmerksomhet ved følgende anledninger: 

à Fratreden etter lang tjeneste 
à Fratreden ved pensjonsalder 
à Fylte 50 og 60 år 
à 25-års jubileum 
à Gravferd 
à Nedkomst / fødsel 
à Ved særskilte anledninger som eksempelvis sykdom, sykehusopphold osv. 

§ 3 PÅSKJØNNELSENS FORM
Honnørgaver skal ikke utbetales i kontante penger. Honnørgaven skal gis i form av gave eller 
gavekort. 

§ 4 PÅSKJØNNELSENS STØRRELSE
) Ansatte med 25 år tjeneste tildeles en honnørgave til en verdi av kr. 5.000 -

) Ansatte som slutter etter minst 30 år tjeneste i kommunen, gis en honnørgave til verdi av kr. 1500-

) Ansatte som slutter etter minst 10 år tjeneste i kommunen, gis en honnørgave til verdi av kr. 1500 .-

) Ansatte som fyller 50 eller 60 år, gis en honnørgave til en verdi av kr. 1000.- -

) I forbindelse med gravferd til arbeidstaker eller tidligere ansatt med lang tjeneste i kommunen, kjøpes 
krans eller blomster. 

) I forbindelse med overrekkelser under pkt a) og b) holdes en enkel tilstelning for inntil kr.  600,--

) Det vises oppmerksomhet ved andre anledninger når særskilte grunner taler for det, eksempelvis 
sykdom. 

§ 5 BEGRENSNINGER
Disse retningslinjer gjelder for samtlige faste tilsatte i kommunen. 

§ 6 ANSVAR
Den enkelte etat eller avdeling har ansvar for oppfølging av reglementet. Utgiftene føres på felles 
representasjonskonto, honnørgaver 1140301800120.

§ 7 HEDERSBEVISNING
Ansatte med 25 års tjeneste tildeles Deanu gielda - Tana kommunes Hedersbevisning. Se vedlegg. 

Personalavdelingen utsteder hedersbevisning etter anvisning fra etat/avdeling. 

§ 8 HEDERSTEGN
Kommunenes Sentralforbunds Hederstegn kan etter søknad tildeles for langvarig tjenestefull Formatert: Skrift: Fet

Slettet: 2500.

Slettet: 1200.-

Slettet: 800

Slettet: 500.

Slettet: 400.

Slettet: 1.140.292
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kommunal virksomhet, eller for betydningsfulle tjenester til beste for kommunene eller kommunale 
forbund. 

Det kreves vanligvis minst 25 års kommunale tillits- og tjenesteoppdrag av særlig betydning. 

Ansvar for søknad og tildeling av hederstegn er ordfører i samarbeid med personalavdelingen. 

§ 9 HEDERSMERKE
Hedersmerket kan tildeles for lang og tro tjeneste som kommunal arbeidstaker, som arbeidstaker i 
kommunale forbund/organisasjoner eller som tillitsvalgt. Det kreves minst 30 års tjeneste i 
kommunesektoren. 

Ansvar for søknad og tildeling av hedersmerke er rådmannen i samarbeid med personalavdelingen. 

Informasjon om søknad, tildelingskriterier m.v. kan fås ved henvendelse til KS. 
VEDTATT I KOMMUNESTYRET 17. JUNI 1997….gjelder fra KST vedtak i mai 2012.

Slettet: m

Slettet: m
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-23

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 11/2012 10.05.2012

Referatsaker/Orienteringer - ADU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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