Diakonissestiftelsens interne gavepolitik
Baggrunden for politikken er, at der ikke skal kunne opstå tvivl om Diakonissestiftelsens integritet og saglige interessevaretagelse.
Politikken fastsætter, hvordan du som leder og medarbejder håndterer gaver og invitationer.

Hovedreglen er nej tak til gaver
Når leverandører, samarbejdspartnere og pårørende giver gaver til medarbejdere, sker det som
følge af medarbejderens professionelle virke i Diakonissestiftelsen. Det er vigtigt for Diakonissestiftelsen, at der ikke opstår misforståelser omkring saglighed og upartiskhed og derfor er hovedreglen, at medarbejdere og ledere i Diakonissestiftelsen ikke må modtage gaver.
Under gaver hører også invitationer til at deltage i frokoster, middage, sportsbegivenheder, forestillinger og lignende på en privat aktørs regning. Dog kan man deltage, hvis der er et sagligt
formål med, at man som medarbejder eller leder deltager i en sådan begivenhed.

Lejlighedsvise og beskedne gaver, herunder invitationer, er tilladt
Gaver, herunder invitationer, er en del af vores kultur og opfattes generelt som en positiv gestus, og derfor er der også undtagelser fra hovedreglen:


Medarbejdere og ledere må modtage gaver ved særlige lejligheder som f.eks. runde fødselsdage, jubilæum og fratrædelse. Gaverne skal være på et passende beskedent niveau
som f.eks. vingaver, bøger, blomster og chokolade.



Medarbejdere og ledere må modtage en vingave, en boggave eller en buket blomster som
en påskønnelse for at have holdt et oplæg eller foredrag i kraft af sin særlige viden som
ansat i Diakonissestiftelsen for eksterne aktører.



Medarbejdere og ledere må modtage en beskeden gave som f.eks. en buket blomster eller en æske chokolade fra pårørende og brugere.



Fællesgaver til en afdeling fra f.eks. samarbejdspartere, pårørende og brugere i form af
blomster og chokolade kan også modtages.



Medarbejdere og ledere kan takke ja til invitation til at deltage i frokost, middag, sportsbegivenhed, forestilling og lignende på en privat aktørs regning, når der er et sagligt
formål med ens deltagelse. Hvis du er i tvivl, så tal med din nærmeste leder.
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Gaver og invitationer returneres
Gaver, der ikke henhører under lejlighedsvise og beskedne gaver, returneres til giveren. Det
samme gælder for invitationer til frokoster og/eller middage, der ikke vurderes at have et sagligt
formål. I begge tilfælde returneres gaven/invitationen sammen med et følgebrev, hvori der takkes for betænksomheden og der henvises til, at det ifølge Diakonissestiftelsens gavepolitik ikke
er tilladt at modtage gaven/invitationen.
Dette gælder også for gaver/invitationer, der sendes til medarbejders/leders privatadresse, når
gaven gives på baggrund af medarbejders/leders professionelle virke i Diakonissestiftelsen.
Nærmeste leder orienteres herom.

Referencer/kilder:
God adfærd i det offentlige, instruks fra Gentofte Kommune, intern instruks fra Søster Sophies
minde og intern instruks fra Hjemmeplejen.
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