Förslag till principer vid Uppvaktning för Vårdö kommun

Uppvaktning vid födelsedag
•

•

•
•

I kommunen ordinarie anställd person skall alltid uppvaktas på jämn bemärkelsedag
från och med 50 år.
➢ Gåvans värde vid 50 år är max 50 euro + blomma
➢ Gåvans värde vid 60 år, 70 år är max 100 euro + blomma
Ledande tjänsteman och ordförande/viceordförande i respektive organ sköter
uppvaktningen, förutom när ledande tjänsteman uppvaktas. Då representeras organet
av ordförande och viceordförande.
Uppvaktningen sker vid berört organs ordinarie möte, dit arbetstagaren inbjudits.
Uppvaktningen bör ske inom 30 dagar, räknat från bemärkelsedagen.
Vid årets slut fås en lista från lönekontoret, med information om vilka arbetstagare
som skall uppvaktas under det kommande året.

Pensionering eller uppsägning av tjänste- eller arbetsavtal
•

När någon pensioneras från sitt tjänste- arbetsförhållande sker uppvaktningen på en för
tillfället gemensam middag. Dit kommunens alla anställda inbjuds att delta till
självkostnadspris.
• Om flera tjänste- och arbetstagare pensioneras under samma år förläggs tillfället i
medlet av året och samtliga nyblivna eller blivande pensionärer inbjuds.
➢ Gåvans värde max 100 euro + blomma, samt att personen/personerna bjuds på
middag av arbetsgivaren.
• Om en person arbetat mer än 5 år för Vårdö kommun och själv säger upp sitt tjänsteeller arbetsavtal avtackas den anställde av ledande tjänsteman eller förman som
ansvarar för den verksamhet där arbetstagaren vid tidpunkten är anställd.
➢ Avtackning sker genom överräckande av blomma.

Vid dödsfall och begravning.
•

Avlider någon under pågående tjänste- eller arbetsförhållande hos kommunen,
hedras personen vid begravningen av respektive organs ledande tjänsteman eller
förman samt ordförande/viceordförande.
➢ Vid begravning/ minnesstund eller motsvarande hedras den avlidne med en
blomsterbukett.
• Avlider en nära anhörig så som make/maka, tillställs den anställda en
kondoleansbukett.

Erkännande av anställda vid långvarig tjänsteutövning.
25 års anställning gåva för 200 €
Kommunen nominerar också regelmässigt anställda och förtroendevalda till statliga
hedersutmärkelser i samband med 25 års tjänsteutövning. Vid uppvaktning företräds
kommunen i första hand av ledamot i kommunfullmäktiges presidium och i andra hand av
kommunstyrelsens presidium.

