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UTMÄRKELSEN “FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJÄNST” (NOR) 
 
1 Principiellt 
 
Utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” (NOR) tilldelas den som har varit anställd i staten 
under minst 30 år. Avgår den anställde med pension eller föreligger annan särskild anledning, kan 
utmärkelsen komma ifråga redan efter 25 års anställningstid. Har arbetstagaren samtidigt anställning 
hos flera statliga myndigheter, kan han eller hon bara få NOR hos en av myndigheterna. 
 
Det är Högskolan (personalchefen) som prövar frågan om tilldelning av NOR. För rektor prövas frågan 
av chefen för Utbildningsdepartementet (genom personalavdelningens försorg).  
 
Tilldelning av utmärkelsen regleras i Förordning (1974:225) om utmärkelsen ”För nit och redlighet i 
rikets tjänst” och Arbetsgivarverkets allmänna råd nr 1, 2001. 
 
2 Anställningstid 
 
Utöver regelrätt tjänstgöringstid räknas följande som anställningstid (deltidstjänstgöring likställs med 
heltidstjänstgöring): 
 
• tjänstledigheter med lön samt med sjukavdrag, rehabiliteringsavdrag och arbetsskadeavdrag 
• föräldraledighet, studier och värnpliktstjänstgöring 
• anställningstid i icke-statlig verksamhet om arbetstagaren var anställd vid förstatligandet 
• strejk, lockout 
 
3 Val av föremål 
 
Den som har kvalificerat sig för NOR har möjlighet att välja mellan följande föremål (broschyrer på de 
olika föremålen finns på personalavdelningen): 
 
• Armbandsur från Tissot i 18 karat guld 
• Kristallskål från Kosta Boda (dekor av Lisa Bauer) 
• Kristallskål från Orrefors (formgiven av Gunnar Cyrén) 
• Medalj i 23 karat guld 
 
Den som tilldelats NOR kan på eget initiativ – och egen bekostnad – beställa en miniatyrmedalj. Den 
som tidigare avböjt utmärkelsen kan återta sitt avböjande skriftligen, dock inte efter det att 
anställningen upphört. 
 
4 Handläggning och utdelning 
 
Personalavdelningen handlägger ärenden som hänför sig till NOR och ansvarar för den samman- 
ställning av den anställdes anställningstid som ligger till grund för utmärkelsen. 
 
Utmärkelsen beställs av personalavdelningen och bekostas av den institution/avdelning där den 
belönade är anställd. Utmärkelsen tillfaller den belönade med äganderätt. 
 
NOR delas ut en gång per år av rektor vid en middag med berörda anställda och deras närmaste 
chef(er). 


