
Økonomiske rettigheder og pligter 
(befordring, tjenestefrihed m.v.)  
De økonomiske rettigheder er senest revideret pr. 1. december 2009, hvor retningslinjer for 
befordringsgodtgørelse er ændret. Øvrige rettigheder og pligter er uændrede.  
  
  
1. Jubilæumsgratiale m.m. 
  
”Assens Kommune ønsker at markere 25, 40 og 50-års jubilæer” 
  
1.1.Jubilæumsgratiale 
Jubilæumsgratialet udgør efter 25, 40 og 50 års ansættelse kr. 10.800,-  
(1. jan. 2006-niveau). 
  
Gratiale samt en buket blomster overrækkes af chefen for det pågældende område. 
Institution/afdeling afholder selv udgiften hertil. 
  
1.2 Optjening af jubilæumsgratiale 
Al beskæftigelse som månedslønnet i Assens Kommune medregnes i jubilæumsancienniteten. 
  
Herudover medregnes orlov uden løn i flg. tilfælde: 
  

-          i henhold til aftale om fravær af familiemæssige årsager, 
-          til arbejdsgivergodkendt uddannelse. 
  
Ansatte med flere ansættelsesperioder får medregnet hver periode ved fastlæggelsen af 
jubilæumsdagen. 
  
Ansatte der overføres til Assens Kommune som følge af kommunalreformen, får overført den 
optjente jubilæumsanciennitet fra deres kommune/amt, opgjort pr. 31.12 2006. 
  
1.3 Frihed på jubilæumsdn 1.3 Frihed på jubilæumsdagen 
Den ansatte har tjenestefri med løn på jubilæumsdagen eller på markeringsdagen ved 25, 40 og 
50 års jubilæum. 
  
1.4 jubilæumsarrangement v. 25, 40 og 50 års jubilæum 
Nærmeste leder og den ansatte aftaler, efter de for forvaltningen/arbejdsstedets gældende 
retningslinier, hvordan jubilæumsarrangementet skal arrangeres.  
  
Arbejdsstedet afholder udgifterne for arrangementet af eget budget. 
  
25, 40 og 50 års jubilæum bliver automatisk annonceret på kommunens intranet. Såfremt den 
ansatte ikke ønsker jubilæet offentliggjort, skal dette meddeles til nærmeste leder. 
  
1.5 Dronningens fortjenstmedalje 
Dronningens fortjenstmedalje er en hædersbevisning til en person, der har været ansat i 
kommunen mindst 40 år i kommunen/det offentlige. 
  
Direktøren indstiller til fortjenstmedaljen. Opgaven udføres af Byrådssekretariatet. 



  
Det er en forudsætning, at den ansatte er indforstået med, at der søges om fortjenstmedaljen. 
Medaljen kræver en ren straffeattest, som sekretariatet i Indenrigsministeriet og 
Sundhedsministeriet indhenter. 
  
1.6 Særlige forhold 
Folkeskolens tjenestemænd (den lukkede gruppe) og reglementsansatte i daginstitutioner er 
omfattet af statens regler for jubilæum. For disse grupper modregnes ikke i det kommunale 
jubilæumsgratiale. 
  
1.7 Skattemæssige forhold 
Beskatning sker efter gældende regler. De nugældende skatteregler for jubilæumsgratiale er, at 
der skal trækkes AM-bidrag, ligesom A-skat af beløb over 8.000 kr. trækkes (skattefri 
bundgrænse). 
  
2. Gaver fra Assens Kommune 
  
”Assens Kommune vil gerne markere overgangen til pension/efterløn efter et langt 

arbejdsliv” 
  
2.1 Fratrædelse – fast personale 
Der skal siges pænt og ordentligt farvel.  
Lederen træffer i den konkrete situation, med afsæt i den respektive arbejdspladskultur, beslutning 
herom.  
  
2.2. Fratrædelse ved overgang til pensionering/efterløn 
Efter ansættelse i mere end 10 år modtages kr. 2.500 ved overgang til pension/efterløn. 
  
Der holdes en mindre sammenkomst på arbejdsstedet, efter de for forvaltningen og arbejdsstedet 
gældende regler.  
  
Beskatning sker efter gældende regler. 
  
  
3. Tjenestefrihed med/uden løn ved særlige begivenheder 
  

”Tjenestefrihed er møntet på de ansattes egne forhold – øvrige begivenheder kan for 
en stor dels vedkommende planlægges i forhold til arbejdstid” 
  
3.1 Runde fødselsdage 
Ved egen 50, 60 og 70 års fødselsdag ydes tjenestefrihed med løn på dagen. 
  
3.2 Bryllup mv. 
Ved eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup ydes tjenestefrihed med løn på dagen. 
  
3.3 Egne børns konfirmation 
Ved egne børns konfirmation ydes tjenestefrihed uden løn på konfirmationsdagen. 
  
3.4 Dødsfald samt begravelse i nærmeste familie 
Der er ret til tjenestefrihed med løn i 2 dage. 
  
3.5 Læge, tandlæge, speciallægebesøg 



Læge, tandlæge og speciallægebesøg skal som udgangspunkt tilrettelægges udenfor normal 
arbejdstid. 
  
I akut opståede situationer gives, i samarbejde med nærmeste leder, ret til tjenestefrihed med løn.  
  
  
4. Nyansættelser og udlærte elever 
  
”Assens Kommune byder ordentligt velkommen og markerer afsluttet elevuddannelse” 
  
4.1 Nyansættelser 
Nyansatte modtager en buket blomster på 1. arbejdsdag. Arbejdsstedet sørger selv for indkøb af 
blomst. 
  
4.2 Udlærte elever 
Udlærte elever en modtager en gave fra kommunens sortiment sammen med en buket blomster 
ved færdiguddannelse (Gældende fra 1. juli 2007). Gaven bestilles i Byrådssekretariatet og 
arbejdsstedet sørger selv for indkøb af blomst. 
  
  
5. Dækning af udgifter ved tjenesterejser, kurser, møder, studieture, lejrskoler mv. 
  
5.1. Kørselsgodtgørelse til møder. 
Høj kilometersats. Kilometergodtgørelse efter Ligningslovens § 9. 
Enhver rejse skal tilrettelægges på en sådan måde, at der disponeres bedst muligt for kommunen. 
Kun udgifter ud over de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem hjemmet og det faste 
tjenestested kan refunderes.  
  
5.2 Videregående uddannelser, kurser og konferencer 
Lav kilometersats.  
Enhver rejse skal tilrettelægges på en sådan måde, at der disponeres bedst muligt for kommunen. 
Kun udgifter ud over de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem hjemmet og det faste 
tjenestested kan refunderes.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5.3 Time-dagpengeregler ved tjenesterejser 
Ved rejser med overnatning, hvor Assens Kommune har afholdt udgifter til kursus og ophold, ydes 
dækning af dokumenterede faktiske udgifter dog max. svarende til Ligningslovens regler. 
  
Ligningslovens regler for udbetaling af skattefri godtgørelse (time- og dagpengesatser) p.t. 97,50 
pr. 24 timers fravær, og 4,06 kr. pr time ud over 24 timer.  
  
5.4 Ophold og kost 
Ved rejser med overnatning, hvor Assens Kommune ikke har afholdt udgifterne til ophold og kost 
(ikke inkluderet i kursusafgiften), ydes dækning af dokumenterede faktiske udgifter til ophold og 



kost (overnatning), dog max svarende til Ligningslovens regler for udbetaling af skattefri 
godtgørelse (time-dagpengesatser) 
  
Disse regler gælder også for fravær udenfor landets grænser 
  
5.5 Godkendelse og administration 
Deltagelse i møder, kurser mv. skal godkendes af nærmeste leder.  
Administration af ovenstående, dvs. tilmelding og betaling af kursus/mødegebyr sker i de enkelte 
afdelinger/institutioner. 
Betaling af lommepenge og kørselsgodtgørelse vil ske sammen med lønudbetalingen efter 
fremsendt attesteret bilag. 
  
Hvor der udstedes kursus- eller eksamensbevis ved grund- eller videregående uddannelse 
fremsendes kopi til Løn og Personale. 
  
  
6. Modtagelse af gaver og arv fra borgere, klienter, brugere af institutioner samt leverandører 
  
6.1 Gaver 
Ansatte i Assens Kommune må som hovedregel ikke modtage gaver fra borgere, klienter, brugere 
af institutioner samt leverandører. 
  
6.2 Lejlighedsgaver 
Lejlighedsgaver kan i mindre omfang og ved mindre påskønnelser modtages forudsat, at gaven 
ikke afviger økonomisk fra det, der normalt gives.  Eksempelvis kan nævnes vin/chokolade. Gaven 
må ikke kunne give grundlag for noget som helst afhængighedsforhold. Pengegaver må aldrig 
modtages. 
  
Enhver medarbejder, der modtager en gave skal orientere arbejdsstedets ansvarlige leder om den 
modtagne gave samt anledning og omstændigheder, hvorunder gaven er modtaget. Lederen afgør 
om gaven falder ind under ”lejlighedsbegrebet”. Opstår der tvivl om fortolkning af ovenstående 
og/eller om en gave er omfattet af ”lejlighedsbegrebet” træffer direktøren afgørelse. 
  
6.3 Arv 
Medarbejdere ved Ny Assens kommune kan ikke modtage nogen former for arv, herunder 
testamenteret arv fra borgere, brugere og klienter når forholdet mellem giver og medarbejder alene 
er opstået gennem medarbejderens arbejde. 
  
Fremkommer testamente, hvor en medarbejder ved Assens Kommune, eller en gruppe af 
medarbejdere er betænkt andel i arv overdrages sagen til Økonomiudvalget, der søger juridisk 
afklaring under iagttagelse af kommunens personalepolitik, der tilsiger at medarbejdere ikke kan 
modtage arv fra borgere, brugere og klienter. 
 


