
Kjære alle sammen: 
 
Iveland kommune er en arbeidsplass å være stolt av, med mange dyktige, 
kompetente og lojale medarbeidere som skaper et godt arbeidsmiljø. Og det skal 
dere alle ha en takk for. Jeg opplever ansatte som har fokus på utvikling og positive 
endringer. Da er det viktig at alle får vite hvor verdifulle de er, og hvor viktig den 
enkelte er for å få hjulene til å gå rundt. 

Dere skal alle vite hvor viktig en ressurs dere er for Iveland kommune som 
arbeidsgiver.  
Tusen takk for den innsatsen dere legger ned. 

Og så: 
Kjære Reidar. 

34 år i tjeneste for Iveland kommune 
34 år som fagmann 

34 år som kollega og tjenesteyter. 

34 år som utvikler av kommunale tjenester. 

 

Jeg ønsker på vegne av kommunen å takke deg for den innsatsen du har lagt ned. 

 
Når jeg skulle gå litt gjennom hva du har gjort i dine 34 år som medarbeider i 
kommunen, så var det ett svar som kom: 

Reidar? Han har gjort alt han! 

Og når en nå har hørt på Sten og Egil så kan en begynne å skjønne noe av tegninga 
for hva «alt» dette er og innebærer. 

 

Og når jeg tenker på alt som du har gjort. Så tenker jeg automatisk på alt hva du har 
betydd! 
Hva du betydde for våre innbyggere når du som ambulerende vaktmester rykket ut. 
Tenk hva det betyr å få hjelp når en trenger det. 

 

Jeg blir ydmyk og takknemlig når jeg tenker på hva du har betydd i din tjeneste for 
brannvesenet. Hvordan du tidlig og seint har stått til tjeneste. Ja, kanskje for 
kommunen, men først og fremst så handler dette om hvordan du har stått til tjeneste 
for mennesker. Når mennesker har hatt et kritisk og akutt behov for hjelp, har du 
sammen med dine kolleger i brannvesenet rykket ut for å bistå. 

 

Ditt ansvar for at vi som innbyggere får vann i krana er nok ikke noe vi tenker på til 
daglig. Men når vannet blir borte, eller at det må kokes, ja så setter vi umåtelig pris 
på det arbeidet som du har gjort hver dag for å sikre at vi har godt og rent vann i 
krana. 

 

Din kontakt inn mot VOSS har vært av stor betydning og jeg vet at det har vært 
krevende saker og perioder. Men din milde men faste fremtoning, profesjonalitet og 
vilje til samarbeid har vært utrolig viktig. 



 

Den du er og det du gjorde når du var rundt på de ulike enheten som vaktmester 
resulterte i at det var mange barn som skulle bli vaktmester når de ble store. Du tok 
deg tid, og inkluderte de unge nysgjerrige som syns det var spennende å være rundt 
deg. 

 

Du har jobbet mye med den harde infrastrukturen i dine 34 år i kommunen, Reidar. 
Og gjennom det så har du hatt med deg folk som har trengt arbeidserfaring eller 
arbeidstrening. Folk som har hatt behov for en endring i livet. 

 

Og da er det tid for å snakke litt om det store hjertet ditt. Den rause, trygge solide 
voksenpersonen du har vært. Hvordan din evne til empati og omsorg har hjulpet 
mange videre. Jeg vet at du har gjort en fantastisk innsats som går utover det man 
kan forvente. Og når jeg har de ansatte tilstede, så må jeg benytte anledningen til å 
si at jeg blir både stolt og glad over dere ansatte som strekker dere langt for å bidra i 
ulike tiltak for å bistå mennesker som trenger litt ekstra drahjelp for å komme seg i 
arbeid eller videre utdannelse. Takk. 

Verdien av tilhørighet og identitet på arbeidsplassen er viktig og du har vært en viktig 
kulturbærer i din enhet og i kommunen. 

Det er en ære for meg å få lov å tildele deg Norges Vels medalje for lang og tro 
tjeneste. Medaljen tildeles av Det kongelige Selskap for Norge Vel og er et varig 
bevis og takk for din innsats og betydning i Iveland kommune gjennom 34 år. 
 

Så kjære medaljør! 
Gratulerer og takk! 

Også ønsker jeg deg lykke til i den nye tilværelsen som pensjonist. Nyt dagene og fyll 
dem med det du måtte ønske deg ;-) 

 

 
 


