Endelig er dagen kommet!
Ordfører Gro-Anita Mykjåland sin tale under
åpningen av Iveland omsorgssenter
tirsdag 7. februar 2017.

Iveland bygdeheim med sin særegne og fantastiske historie skal i dag omdøpes til
Iveland omsorgssenter etter nybygging og renovering over flere år.
Men før jeg går videre med noen tanker om nåtid og framtid, så kan jeg ikke unngå å
ta et lite tilbakeblikk på bygdeheimen som har vært så mye for så mange i over 50 år.
Dere skal bli bedre kjent med Bygdeheimens historie senere i dag men jeg må si
noen ord om dens flotte historie.
Bygdefolket i Iveland hadde tanker om en gamleheim i bygda allerede i 1939. Men
da krigen brøt ut, stoppet arbeidet naturlig nok opp. Men allerede i 1948 var det noen
som ønsket å arbeide videre med dette og ei nemd ble satt ned for å arbeide videre
med planene.
I 1949 blei det vedtatt at huset skulle kalles Bygdeheim og heradstyret den gang
godkjente planene for utbygginga av bygdeheimen i 1956. Men da bygningsarbeidet
ble lyst ut i 1958 var rimeligste tilbud på 313 000 og historien vil ha det til at
heradstyret «stokk og vraka alle tilbod».
Arbeidet blei satt ut til bygdefolk og arbeidet ble påbegynt i 1959 og pågikk fram til
1961. Da sto bygdeheimen ferdig med plass til 14 beboere. Og i løpet av disse åra
blei det utført mye dugnad av bygdefolk.
«Ein stad der dei gamle vil møte smil og venlege ord», var målet for Bygdeheimen.
Både omsorgsbehovet og tilbudet har vært i stadig endring siden bygdeheimen sto
ferdig. Og med Jorunn Budalshei som bestyrerinne på Bygdeheimen var det i 1977
duka for neste store endring innenfor helse og omsorgstjenestene i kommunen.
Da hadde fylket i sin helseplan lagt opp til at Iveland sine behov for sykehjemsplasser
skulle ivaretas av Evje & Hornnes kommune. Jorunn var nok ei av de som meinte at
bygdeheimen fint kunne fungere som en kombinert Alders- og sjukeheim. Ho hadde
jo i praksis bygd opp dette tilbudet i Iveland allerede.
Så i desember 1977 fikk Trygve Håverstad fra Iveland som satt for Arbeiderpartiet i
fylkesutvalget med seg et enstemmig fylkesting på å finne fram ordninger som gjorde
det mulig for Iveland å beholde sine sjukeheimsplasser. Og slik blei det.
Nye behov for utbygging meldte seg og i 1998 sto nye lokaler klare til å tas i bruk.
Igjen var Iveland tidlig ute med å sikre ei god utbygging der behovene til brukerne var
i fokus, samtidig som det var viktig å legge til rette for gode arbeidsforhold for de
ansatte.

Men så har nesten 20 år gått siden forrige utbygging sto ferdig og til vi atter en gang
står her og skal feire ei nyåpning.
Uendelig mye har skjedd innen helse og omsorg på disse årene og jeg tror at om vi
hadde laget en liste over alle nye tjenester og ansvarsområder som pleie og omsorg
har fått disse årene, ja så ville den bli uendelig lang. Og der er nok få som hadde sett
for seg at alle disse oppgavene skulle legges til kommunene.
Kommunestyret fikk presentert en behovsanalyse over fremtidig behov for pleie og
omsorgstjenester i kommunen frem mot 2030, og det vi så var at behovet for
ombygging var betydelig og at det bare ville øke i åra fram mot 2030. Og at disse
første åra var det mest gunstige tidspunkt å bygge ut på.
Så i juni 2014 vedtok et samla kommunestyre å gå for utbygging til ei total ramme på
60 mill. der kommunens andel ikke skulle overstige 37 mill.
Om ikke vi gjorde som hæradstyret i 1958 og «vraka alle tilbod», så skal jeg være
ærlig å si at jeg stokk litt, at den høye rammen satte seg litt i magen. Fordi en
utbygging på 60 millioner for Iveland kommune er stort!
Men kommunestyret visste at tidspunktet for utbygging var gunstig både økonomisk
og ikke minst med tanke på innbyggernes behov i nær framtid. Og at å vente med
utbygginga ville gi dårligere vilkår økonomisk. Og i tillegg ville vi sette både beboere
og ansatte som skulle leve og jobbe underveis i byggeprosessen i en mer krevende
situasjon.
Så må det sies at utbyggingen har endt opp på 54 mill, og der den kommunale
andelen på ca. 27 millioner kroner.
Byggingen av omsorgssenteret er den største satsningen innenfor eldreomsorgen
som noen sinne er gjort i Iveland. Kommunen har nå fått et fantastisk flott bygg som
er toppmoderne på alle måter og huset er kanskje det mest teknisk avanserte huset
vi har i kommunen.
Men selv om vi har fått et flott bygg, er det likevel de menneskene i huset her som er
kjernen for at omsorgssenteret skal være en god plass å være nå og i framtida. Dere
ansatte er nøkkelen.
Vi vet at helse og omsorgstjenestene er i endring, flere oppgaver vil komme, vi vil
måtte løse oppgavene på andre måter. Men i tider med omstilling og innsparing må vi
holde fokus på omsorg og kvalitet.
Som ordfører i Iveland ønsker jeg at Iveland Omsorgssenter skal være en god
arbeidsplass, at vi skal kunne gi et bedre omsorgstilbud nå og i fremtiden også med
tanke på at det vil bli flere eldre i Iveland i fremtiden.
Jeg håper på vegne av oss alle at huset skal bli det gode, varme og trygge
oppvekstsenteret for beboerne som vi tror det blir. At de som bor her, eller bare er
innom på dagsenteret skal oppleve at det er godt å komme til Iveland omsorgssenter.
Nå og i framtida.

