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Innledning:
Ved ulike milemæler for folkevalgte, ønsker Heim kommune at det skal gis
oppmerksomhet/påskjønnelse.

1. Folkevalgte:
Ved valgperiodens utløp, inviteres folkevalgte som har møtt, inklusive vararepresentanter til
felles sammenkomst med servering. Dette gjelder kommunestyret og andre lovbestemte
råd/utvalg.

2. Oppmerksomhet ved;
2.1

Fødselsdag
Det gis oppmerksomhet til ordfører/varaordfører ved runde dager fra fylte 50 år til en
verdi av kr. 750,-.
Gaven skal ikke utbetales i kontanter, men gavekort som ikke kan løses inn i
kontanter, kan benyttes jf. forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr.
14, § 5-15-1.

2.2

Bryllup
Ved inngåelse av ekteskap for sittende ordfører/varaordfører, gis en gave til en verdi
av kr. 750,-.
Gaven skal ikke utbetales i kontanter, men gavekort som ikke kan løses inn i
kontanter, kan benyttes jf. forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr.
14, § 5-15-1.

2.4

Dødsfall
Dødsfall av politiker i aktiv tjeneste (medlem av utvalg), ytes oppmerksomhet ved
krans eller minnegave. Ordfører/varaordfører har ansvar for å varsle rådmann.
Det flagges på halv stang ved rådhuset. Rådmann har ansvar for å varsle enhet som har
ansvar for flagging.

3. Påskjønnelse;
3.1

Fratreden av kommunale verv
Ombudsmenn/kvinner som har vært medlemmer av kommunestyret sammenhengende
i 3 valgperioder (12 år) gis gave til en verdi på inntil 1,5 % av månedslønn til ordfører.

Gaver skal ikke utbetales i kontanter, men gavekort som ikke kan løses inn i kontanter,
kan benyttes jf. forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars
1999 nr. 14, § 5-15-1.

3.2

KS Hedersmedalje
KS hedersmedalje tildeles folkevalgte som har utført en fortjenestefull
samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for kommunen. For folkevalgte
kreves det 24 års funksjonstid.
Formannskapet kan søke om tildeling av medalje.
Søknad om hedersmerke sendes inn elektronisk via KS sine hjemmesider
http://ksk.event123.no/Hedersmerkerogmedaljer2015/hjem.cfm

