
JUBILÆUM 
 

Hjørring Kommunes retningslinjer vedrørende jubilæum 
 

Hjørring Kommunes ansatte er omfattet af følgende retningslinjer for jubilæum: 
 

Jubilæumsdage 
 

Personalegruppe Jubilæumsdag 
Alle ansatte ved Hjørring Kommune med 
undtagelse af reglementsansatte 
pædagoger og lærere m.fl. med placering i 
den lukkede gruppe af tjenestemænd i 

 

Den dag, hvor den ansatte har været ansat ved Hjørring 
Kommune i henholdsvis 25 år, 40 år og 50 år. 

Reglementsansatte pædagoger. 
Lærere m.fl. med placering i den lukkede 
gruppe af tjenestemænd i folkeskolen. 

Den dag, hvor den ansatte har været ansat i 
henholdsvis 25 år, 40 år og 50 år, jf. bestemmelserne i 
cirkulære af 15. april 2011 om jubilæumsgratiale til 
ansatte i staten. 
Den dag, hvor den ansatte har været ansat ved Hjørring 
Kommune i henholdsvis 25 år, 40 år og 50 år. 

 

Jubilæumsanciennitet 
Den enkelte ansatte bevarede sin optjente jubilæumsanciennitet ved overgangen til den nye Hjørring 
Kommune pr. 1. januar 2007. 

Jubilæumsancienniteten er herefter den eventuelt overførte anciennitet pr. 1. januar 2007 tillagt følgende 
perioder efter overgangen til den nye Hjørring Kommune: 

• Ansættelsesperioder med løn ved Hjørring Kommune 
• Tjenestefrihedsperioder med løn ved Hjørring Kommune 
• Barselsperioder uden løn i ansættelsesforløbet ved Hjørring Kommune 
• Faste timelønsansættelser ved Hjørring Kommune. 

 
Jubilæumsgratiale 
Gratialet udbetales på en lønseddel, således beløbet er til rådighed senest på jubilæumsdagen. 
Efter ligningslovens § 7 U betales der skat og arbejdsmarkedsbidrag af gratialer og godtgørelser fra 
arbejdsgiveren, idet omfang det samlede beløb i indkomståret overstiger 8.000 kr. 
 
Der gælder følgende satser for jubilæumsgratiale: 

 

Personalegruppe Beløb 
Alle ansatte ved Hjørring 
Kommune med undtagelse 
af reglementsansatte 

     
    

   

25 år - 8.000 kr. 
40 år - 8.000 kr. 
50 år - 8.000 kr. 

Reglementsansatte 
pædagoger og lærere m.fl. i 
den lukkede gruppe af 
tjenestemænd i folkeskolen 

Der udbetales gratiale i henhold til cirkulære om jubilæumsgratiale til 
ansatte i staten: 
25 år - 6.000 kr. (31.03.2012-niveau) - kr. 6.179, jf. satser pr. 1. april 2016. 
40 år - 7.600 kr. (31.03.2012-niveau) - kr. 7.827, jf. satser pr. 1. april 2016. 
50 år – 9.000 kr. (31.03.2012-niveau) - kr. 9.269, jf. satser pr. 1. april 2016. 

 
På det tidspunkt den ansatte har jubilæum som ansat i Hjørring Kommune, 
udbetales den eventuelle forskel mellem kr. 8.000 og ovenstående beløb 
efter statens regler. 
Eksempel ved 25 år: 8.000 kr. - 6.179 kr. = 1.821 kr. 



 

 

Frihed i forbindelse med jubilæum 
Der kan såfremt jubilaren ønsker det gives en fridag med løn i forbindelse med 25 års, 40 års og 50 års 
jubilæum som ansat i Hjørring Kommune. 
 
Sammenkomst ved jubilæum som ansat ved Hjørring Kommune 
Arbejdsstedet kan afholde et arrangement i anledning af jubilæet, hvis jubilaren ønsker det. Lederen har pligt 
til at tage en dialog med jubilaren om emnet i rimelig tid inden jubilæet. 

Sammenkomsten holdes indenfor en nærmere fastsat beløbsramme på p.t. 1.800 kr. og finansieres 
indenfor arbejdsstedets eget budget. 

Beløbet kan ikke udbetales direkte til jubilaren, men anvendes til betaling af regninger i tilknytning til 
arrangementet. 
 
Sammenkomsten afholdes primært for jubilaren og dennes kollegaer. 
 
Kan sammenkomsten ikke afholdes indenfor den fastsatte beløbsramme på grund af jubilarens eventuelle 
specielle ønsker, betaler jubilaren selv den eventuelle merudgift. 
 

Information om jubilæer på arbejdspladsen – jubilæum som ansat ved Hjørring Kommune 
 
Lederen har pligt til, at informere om jubilæer på arbejdspladsen uanset medarbejderens ønske vedrørende 
sammenkomst. 
 

Gaver fra arbejdspladsen 

Arbejdsstedet kan ikke finansiere køb af gaver til jubilaren. 
 
Der kan på den enkelte arbejdsplads være en ”gavekasse” som finansieres og administreres af 
medarbejderne selv. Disse ordninger er ikke omfattet af Hjørring Kommunes retningslinjer vedrørende 
jubilæum. 
 
 

Dronningens fortjenstmedalje 
Hjørring Kommune tager initiativ til, at ansatte der opnår 40 års jubilæum som ansat i kommunen indstilles 
til Dronningens fortjenstmedalje – såfremt forudsætningerne for modtagelse af fortjenstmedaljen er 
opfyldte. Indstillingen sker efter aftale med jubilaren. Lederen har pligt til at tage en dialog med jubilaren 
om emnet i god tid inden jubilæet. 

Hjørring Kommune betaler omkostninger til transport i det tilfælde jubilaren ønsker at møde op til audiens 
hos Dronningen for at takke for fortjenstmedaljen. 

 

 

Tidspunkt for retningslinjernes ikrafttræden 
Retningslinjen er revideret og godkendt i Hovedudvalget den 17.11.2020 og træder umiddelbart i kraft.  
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