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Nr.13/22       1.juli  2022     Utgiver Leka kommune  

Loppemarked i Haug Forsamlingshus! 

Lørdag 9. juli fra klokken 12.00 – 16.00 
Har dere ting dere ønsker å gi bort til loppemarkedet, så tar vi gjerne imot. 
Innlevering av lopper skjer på  onsdag 29. juni           fra kl 18.00 – 19.30 
     lørdag 2. juli   fra kl 12.00 - 14.00 

     onsdag 6. juli   fra kl 18.00 - 19.30 
Ønsker dere å levere noe til loppemarkedet etter 6. juli kan dere 

ringe 99112827. 
Vi kan dessverre ikke ta imot store møbler på grunn av plassmangel. 

Styret 
               

Knøtteturneringa 2022 - Tusen, tusen takk 
Leka IL, fotballgruppa vil rette en ærbødig takk til alle barn og foreldre som hjalp til med 

gjennomføringen av årets knøtteturnering på Leka, hvor til sammen 41 lag spilte.  
Stor takk også til mannskapet på Lekaferga som med sin flotte service og gode samarbeid 

gjorde at det bare var fornøyde tilreisende.  
Videre er det på sin plass å takke Coop Leka for lån av is-disk og Mowi Norway for sponsing 
av t-skjorter.  

Hilsen 
Leka IL fotballgruppa 

               

Sommerstengt på Biblioteket på Leka i uke 26, 27 og 28. 

               

Nav Leka holder sommerstengt i ukene 

29 – 30 – 31 – 32 

               

Fotterapeut kommer til Leka og Gutvik  
Margareth Edvardsen kommer til Leka Sykestue 31. august og 01. september 

Gutvik bedehus 05. september. 
For bestilling av time ring: 901 52 243 

                

Våre første flyktninger fra Ukraina 
Leka kommune har nå bosatt to flyktninger og de bor på Husby. De har allerede fått en 
liten smakebit av Leka. 

Vi vil takke dere alle som har bidratt til at de føler seg velkommen. De er gitt håndvevde 
matter, sykler, leker og ulike ting de har behov for. Dette setter vi og de veldig stor pris 
på.  

 
Er det noen som fortsatt ønsker å gi noe, kan vi ta imot dette på administrasjonen på 

Lekatun. 
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

Sommeren er i full gang. Vi måtte vente lenge, men endelig kom 
den. Vi har så uendelig mye å glede oss over.  

Det var fantastisk å oppleve hvordan lekværingene stilte opp da regnbueflagget for første 
gang ble heist på Leka. På denne måten viser vi fram de beste sidene av oss selv. Det førte 

til store oppslag i media. Vi viser også at vi er et samfunn som ikke bygger på fordommer. 
Vi er virkelig i ferd med å bli en ja-kommune som har blikket rettet framover. Lite visste vi 
da toget gikk fra sykestua, at feiringen vi gjorde av Pride, skulle få mye større betydning 

enn vi visste da. Jeg sikter selvfølgelig til det avskyelige som skjedde i Oslo. 

Det er ikke bare Herlaugsgildet og Ørnerovet som nå kaster lekalyset langt utenfor 
kommunegrensa. Både han Even Fornes og det nye Leka-bandet "dbles" er kulturarbeidere 

som ikke bare oppnår suksess og stor etterspørsel med sine sjølsnekra låter, men som 
markerer både seg selv og lekasamfunnet på en svært positiv måte. Jeg vil si takk til dere 

flotte ambassadører for kommunen vår. 

Det samme gjelder Leka Hogstlaug. Willy og hans entusiaster har fått radio, TV og 
lokalaviser til å skrive engasjert om dette utrolige lauget som frivillig har tatt på seg jobben 
med å gjøre våre severdigheter synlig igjen for oss selv og for turistene, - det sages og 

hugges. Takk til dere ildsjeler! 

Endelig kan vi også si at vi er aktive deltakere i dugnaden med å ta imot flyktninger fra 
Ukraina. For noen dager siden kom Anna (30 år) og hennes sønn Maxim (7 år) til Leka, de 

bor på Husby. Trivelige og smilende mennesker som gleder seg til å bli bedre kjent med 
oss her i Leka. 

 Det er så artig å være ordfører med så mye positiv energi. I dag smiler vi til verden og det 

viser seg at verden smiler tilbake til oss. 

Jeg håper at vi kan få en fin sommer alle sammen. En spesiell hilsen allikevel til dere som 
serverer mat eller gir service på andre måter, Det er dere som gjør det mulig for oss å 

ønske turister velkommen til Leka.  Jeg takker også kommunedirektøren og hans 
medarbeidere. Dere er gull for Leka! 

God sommer kjære alle sammen. 

Beste hilsen  

Elisabeth, Ordfører 

               

Situasjonen rundt Leka barnehage 
I Namdalsavisen tidlig i sommer, kunne man lese om bekymringer for at Leka kommune nå 
skulle bruke penger på kommunens «nye barnehage». Man mente at Leka barnehage måtte 
være godt nok for både medarbeidere og barn i barnehagen. 

 
Vi som arbeider med denne saken, kan peke på en kapasitetsmangel og ditto behov for større 

arealer. Likeså et arbeidsmiljø som merker mangelen på plass for å kunne utøve en tjeneste 
den enkelte medarbeider kan føle seg vel i. Så tenker jeg som øverste ansvarlig for 

administrasjonens arbeide, at vi hever kvaliteten i retorikken litt til å kalle tiltaket for 
etablering av godkjente brakkeelementer. Ikke containere! Det er tross alt mennesker og 
menneskers behov som skal ivaretas. 
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Kommunedirektøren skal være enig i at saksframlegget til politikerne i kommunestyremøte 

16. juni, var i tynneste laget. Dette skal kommunedirektøren ta selvkritikk på. Derfor fant 
kommunedirektøren det helt nødvendig å komme med tilleggsopplysninger om forslaget i 

selve kommunestyremøte. Tilleggsopplysningene ble vurdert av en slik art at politikerne lette 
kunne fatte en avgjørelse ved å få disse tett opp til tidspunktet for voteringen. Det var heller 

ingen spørsmål eller større diskusjoner, etter kommunedirektørens nærmere redegjørelse. 
 
Barnehagen ble bygget i 2017. På den tiden et flott og hensiktsmessig bygg, bygget for 9 

barn i småbarnsavdelingen og 18 barn i avdelingen for store barn. Barnehagen var 
dimensjoner for 27 barn, ikke cirka 30 barn. Antall ansatte var tilpasset bemanningsnormen 

tilrådd av staten.  I dag vet vi at antall barn etter ferien vil overstige den kapasiteten 
barnehagen er bygget for. Fra 1. januar 2023 vil antall barn bli enda flere. Forslaget om en 
kapasitetsutvidelse kommer derfor fordi kapasiteten i dag og i overskuelig framtid, er sprengt 

innenfor dagens bygg.  
 

Vi vet med stor sikkerhet at antall barn i Leka barnehage for barnehageåret 2022/2023 blir 
slik:  
 

Antall barn i ulike aldersgrupper  29.08.2022 02.01.2023 Kapasitet i dag 

Antall barn under 3 år 10 12 9 

Antall barn over 3 år 18 18 18 

 

I beregningene ovenfor er det ikke tatt hensyn til tilflytting og/eller fraflytting, men styrer 
og kommunalsjef har fått konkrete signaler om 3 barn som vurderes søkt inn. Alle disse er 
født i 2021, noe som medfører sannsynlighet for at småbarnsavdelingen kan øke ut over 

tallene oppgitt i tabellen ovenfor. 
 

Veiledende norm for barns lekeareal inne er iht. Udir, 4 kvadratmeter netto per barn over 
tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i 
barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne.  

 
Arealnormen er veiledende. Det betyr at Leka kommunen kan godkjenne en barnehage med 

et annet areal enn normen, etter en konkret vurdering. Denne normen tar utgangspunkt i 
hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig, selv om barn deler en plass eller 
de har deltidsplasser. 

 
Leka kommune har utarbeidet vedtekter for Leka barnehage (se hjemmesiden). I vedtektene 

(utdrag) jeg som administrativ leder må og skal forholde meg til, står det følgende:  
 

5. Driftsform, arealutnytting og åpningstid 

Leka barnehage er en heldagsbarnehage for barn i alderen 8 mnd til 6 år. Leke- og 
oppholdsarealet, d.v.s. arealutnyttingen pr. barn er fastsatt til minimum 4 m² for barn 

over 3 år og 5,2 m² for barn under 3 år. Det kan tas inn inntil 9 barn under 3 år pr. i 
dag. Barnehagen har en daglig åpningstid på mandag til fredag fra kl. 07.15 til kl. 
16.00. 

 
6. Måltider 

Det er i løpet av dagen 2 måltider i barnehagen. Barna skal ha med seg tørrmat  
hjemmefra til frokostmåltidet. Det andre måltidet får barna i barnehagen. Drikke til  
måltidene skaffes av barnehagen. Det er ikke tillatt å bringe med seg slikkerier til  

barnehagen. Barna får frukt og yoghurt til mellommåltid i barnehagen hver dag. 
Frukt og annen servering i barnehagen dekkes over kostholdsbudsjettet. Det betales  

kostpenger pr mnd, sats fastsettes av kommunestyret ved budsjettbehandling hvert 
år.  

Satsen reduseres i hht størrelse på barnehageplass, det er ingen søskenmoderasjon 
på kostpenger. 
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Arealnormen er i samsvar med grunnlaget som er lagt for leke- og oppholdsrom i 
eksisterende barnehagebygg, og selv om spiserom trekkes inn i arealberegningen, er Leka 

kommune ikke «på norm» med det barneantallet vi har hatt de siste årene. Det er også viktig 
og riktig, at Leka kommune i denne sammenheng ivaretar medarbeidernes behov for 

nødvendig plass. Derfor vil medarbeiderne også rettmessig trekkes fram i momentene 
nedenfor. 

 
Av andre momenter som gjør en utvidelse av barnehagen helt nødvendig er:  
1. Garderobeforholdene er tilpasset 9 barn på småbarnsavdelingen. Når antallet øker til 12 

eller flere, utfordrer dette selvsagt den daglige driften. Dette gjelder både konkrete 
garderobearealer for barna, oppstillingsplasser for vogner og stellebehovene et økt antall 

barn medfører. Ergonomisk sett bør begge WC-ene på småbarnsavdelingen kunne nyttes 
til stell av barna og utstyres med heve-/senkbare stellebord. Ellers er det riktig å nevne 
at et behov for hev-/senkbar benk også gjelder på avdelingen for barn over 3 år.  

2. Leka barnehage har også per i dag flere barn enn den anbefalte arealnormen og Leka 
kommune sine vedtekter tilsier. Kommunedirektøren og kommunalsjef oppvekst og 

familie, vil berømme medarbeiderne i barnehagen for løsningsvillighet ved at møterom 
og lager midlertidig er omdefinert til arealer for barna. Det er imidlertid riktig å påpeke 
at dette har ført til utfordringer for planleggingsdelen av den pedagogiske virksomheten, 

da pedagogiske ledere ikke kan regne med å nytte tiltenkt arealer til dette formålet i sin 
rettmessige plantid. Nye arealer vil avhjelpe dette og sikre tilfredsstillende løsninger 

relatert til behovene. 
3. Søkere har rettigheter til plass, jfr. barnehagelovens § 16 og § 8, andre ledd. Det vises i 

denne sammenheng til det som tidligere het hovedopptak i kommunens gjeldende 

vedtekter, kapittel 8. 
4. Gjeldende vedtekter (eks. kap. 14. Klage) hentyder et ønske om å sette av plasser ved 

hovedopptak. Når normen for antall plasser allerede er oversteget av barn som har plass, 
kan dette kun løses ved nye frie plasser. 

5. Oppfyllingen av bemanningsnorm og pedagognorm har ført til utfordringer når det gjelder 

garderobeplass for tilsatte. Utbygging (også med midlertidige brakker) vil selvsagt 
avhjelpe dette behovet. 

6. Det er noen deltidsstillinger i Leka barnehage, og sammenholdt med personer som har 
vikaravtale, er det akkurat nå 13 voksne tilknyttet arbeidsplassen. Deler av dagen kan 
alle være til stede samtidig. Personalrommet i 2. etasje har ikke plass til mange, men 

med kontorplass for styrer i de planlagte midlertidige lokalene, kan dette med enkle 
midler bedres. 

7. Vognboden har begrenset plass, og med dagens løsning må noe av garderobedelen på 
småbarnsavdelingen nyttes til oppbevaring. 

8. Kjøkkenløsningen i eksisterende barnehage er langt unna god, relatert til vedtektenes 

punkt 6. Arealet er åpent mot driftsdelen, og areal og funksjonalitet samsvarer dårlig med 
intensjonene i vedtektene. Utbygging / midlertidige lokaler gjør det mulig å bedre disse 

forholdene. 
 

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men erfaringstallene fra de siste barnehageårene viser 
et stabilt behov for plasser, gjennomsnittlig noe over det antall barn Leka barnehage er bygd 
for. Dette samsvarer ikke med tallgrunnlaget SSB viser, men relateres til de senere års 

faktiske antall barn i barnehagen. Administrasjonen arbeider etter en linje politikerne i Leka 
kommune har satt mht. at befolkningstallet skal økes – ikke reduseres. SSB sine 

framskrivinger baseres på en historisk utvikling som over litt tid, vil bli justert med nyere 
erfaringstall. Det er kommunedirektørens klare oppfatning at politikerne i Leka kommune 
har gitt en type marsjordre som skal bidra til at befolkningsvekst skal skje både i form av at 

innbyggerne reproduserer seg og at tilflytting til kommunen skal skje. Da må innbyggerne 
ha lyst til å bli i kommunen. Ny innbyggere må ha lyst til å flytte til Leka kommune, enten 

som hjemvendte Lækkværinger eller andre som finner Leka som en attraktiv kommune å bo, 
arbeid og rekreere i.  
 

Erfaringsvis stilles det tydelige spørsmål om barnehagetilbudet når småbarnsforeldre 
vurderer flytting til Leka. Omdømmemessig vil signaler om rask innvilgning av 

barnehageplass være et gode for Leka kommune. En investering tilsvarende ca. 300 000 
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kroner per år vil ikke bare sikre barn og tilsatte som allerede har barnehagen som lærings-
/arbeidssted arealer i tråd med vedtekter og anbefalt arealnorm, men vil også borge for ja-

vedtak for nye søkere. Herunder er det riktig å nevne at kommunen har sagt ja til bosetting 
av inntil 15 flyktninger fra Ukraina. 

 
Hva så med utgiftsnivået på tiltaket? I siste kommunestyremøte ble det vedtatt et tiltak som 

ville koste kr. 950 000. Av disse utgiftene utgjorde kr. 100 000 grunnarbeider. Etter at media 
omtalte tiltaket, ble kommunedirektøren oppringt fra Overhalla kommune som tilbød salg av 
en brakkerigg Overhalla har benyttet både i barnehagesammenheng og nå inntil nylig, i 

skolesammenheng. Teknisk sjef har vært på befaring og kan konstatere at riggen er i meget 
god stand. Den fyller et Tech 10-krav og har i tillegg vært godkjent av kommuneoverlegen i 

Overhalla kommune. Vi tenker at når Overhalla kunne bruke riggen, så må Leka kommune 
også kunne bruke den. Riggen er en del større enn den administrasjonen foreslo brukt i 
barnehagen, men den gir oss mulighet til å legge til flere moduler i barnehagen dersom 

nødvendig. Resterende del av riggen finner vi garantert også bruk for. Hyggelig er det at 
riggen får Leka kommune kjøpt for kr. 40 000 (kroner førti tusen). Disse brakkene krever 

heller ikke store bygningsmessige tilpasninger. 
 
Dersom spørsmål, ta gjerne kontakt med oss undertegnede. Vi er kilden til fakta i saken. 

   
Ivar Hatland (sign.)  Rune Saus (sign.) 

Kommunalsjef oppvekst og 
familie 

 Kommunalsjef teknisk og 
eiendom 

   

   
   

Oddvar Aardahl (sign.)   
Kommunedirektør   

 

               

Manglende kontroll og økonomisk styring i Leka 

kommune? 
Både i nyhetsbildet (lokale aviser) og blant innbyggerne i Leka kommune har det nå spredt 

seg et inntrykk av at økonomien i Leka kommune ikke er under kontroll. Det ropes høyt om 
at kommunedirektøren i Leka kommune styrer mot ROBEK. Uten at dette skal være et slags 

forsvar for kommunedirektøren, så finner jeg det betimelig å informere deg som innbygger i 
Leka kommune om saken og den økonomiske statusen i kommunen. I denne redegjørelsen 
hører det også med å informere litt om historien og bakgrunnen for pengebruken. For det er 

ikke slik at pengebruken har skjedd uten at kommunedirektøren ikke har kjent til denne. 
Pengebruken har vært kontrollert. Det som imidlertid ikke har skjedd, er at kommunestyret 

har vært informert i forkant om all pengebruk. Dette har kommunedirektøren fått kritikk for 
opp til flere ganger, av både formannskap og kommunestyret samt kontrollutvalget. Nå 
senest i kommunestyret 16.06.2022 av kontrollutvalgets leder. 

 
I september 2021 engasjerte kontrollutvalget forvaltningsrevisjonen for å se på de 

økonomiske rutinene i kommunen, herunder i hvilken grad kommunedirektøren hadde 
kontroll med pengebruken i organisasjonen. Oppgaven og ansvaret for pengebruken i en 
kommune, påhviler både kommunalsjefer og avdelingsledere, der kommunedirektøren har 

det øverste ansvaret. Forvaltningsrevisjonen fant at både rutinene og ansvaret ikke fungerte 
slik kravene i ny kommuneloven tilsier. I rapporten fra forvaltningsrevisjonen som ellers er 

omtalt flere ganger i både kommunestyret og kontrollutvalget, ble manglende rutiner og ditto 
svak økonomisk kontroll oppsummert i en anbefaling bestående av 9 punkter. 
Kommunedirektøren gikk raskt i gang med tiltak for etterlevelse av anbefalingene. Både 

kommunestyret og kontrollutvalget har blitt løpende orientert om tiltaksplan og status i 
forhold til plan. I møte med kontrollutvalget 16. februar 2022 rapporterte 

kommunedirektøren at så å si alle punktene i anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen, var 
lukket, det vil si i orden. I møte med kontrollutvalget 25. mai 2022, ble samtlige 9 punkter 
rapportert å være i orden, herunder nye og ajourførte regler for økonomistyring, 
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finansforvaltning og regler for forvaltningen av eierskapet Leka kommune har i ulike 
selskaper kommunen har eierandeler i. En eierskapsmelding har Leka kommune aldri hatt 

tidligere! 
 

I september 2021 gikk Leka kommune til anskaffelse av virksomhetsstyringssystemet 
Framsikt. Over 50% av alle kommuner, fylkeskommuner og øvrige statlige virksomheter 

benytter dette systemet. Det ble straks gitt opplæring til budsjett- og 
rapporteringsansvarlige, et opplæringsløp som har gått helt fra anskaffelsen og fram til våren 
2022. Ved anskaffelsen av Framsikt, er det nå mulig for samtlige i kongeriket å gå inn for å 

se status og utvikling i både planer, måloppnåelse og økonomi. På Leka kommune sin 
hjemmeside er det opprettet en egen «knapp» som ved enkle og få tastetrykk fører deg inn 

i handlings- og økonomiplanen samt den løpende rapporteringen av kommunens målarbeid 
og pengebruk.  
 

Innføringen av nye rutiner og systemer for blant annet økonomisk styring og kontroll, 
innebærer at Leka kommune har følgende rutiner knyttet til vår handlings- og økonomiplan:  

- En visjon som er styrende for Leka kommune sin virksomhet, er etablert (aldri skjedd 
tidligere) 

- Verdisett for Leka kommune er etablert (aldri skjedd tidligere) 

- Målsettinger for virksomheten innenfor de ulike kommunal- og tjenesteområdene i 
kommunen er etablert (aldri skjedd tidligere) 

- Handlingsplanen (verdisett og målsettinger) er nå knyttet opp mot budsjettert 
pengebruk (økonomiplan) i kommunen (aldri skjedd tidligere) 

- Etablering og bruk herunder rapportering av/på økonomiske nøkkeltall (første gang 

etablert i 2020) 
- Månedlig gjennomgang og rapportering av økonomien. 

Avdelingsledere/budsjettansvarlige rapporterer til kommunalsjefene (ikke lovpålagt – 
men gjennomføres allikevel) 

- Lovpålagt tertialvis gjennomgang av status handlings- og økonomiplan (lovkrav). 

Gjennomgangen ble første gang holdt i kommunestyremøte 16.06.2022. 
 

I kommunelovens forstand er ikke styring og kontroll kun knyttet opp mot kontroll med og 
styringen av pengebruken. Kommuneloven krever også at pengebruken skal knyttes opp mot 
kommunens vedtatte verdisett og målsettinger. Med gjennomføringen av de krav 

kommuneloven stiller og som er listet opp ovenfor, kom Leka kommune opp på et nivå av 
økonomisk styring og kontroll som kommunen aldri hadde vært på tidligere! Forutsetningen 

for god økonomisk styring og kontroll, skal etter kommunedirektørens vurdering, nå så 
absolutt være til stede. 
 

I regnskapsåret 2020 gikk Leka kommune med et solid overskudd. Netto driftsresultat ble 
på pluss 6,2 millioner kroner. Regulert budsjett for 2020 var på minus 4,9 millioner, altså en 

pengebruk som var ca. 11,1 millioner lavere enn budsjettert. Disposisjonsfondet som er 
kommunens «frie pengebeholdning», var ved utgangen av 2020 på 29,7 millioner kroner.  

 
I 2021 ble underskuddet på hele 11,9 millioner. Dette gjorde naturlig nok et stort innhugg i 
disposisjonsfondet slik at fondet ved utgangen av 2021, utgjorde 19,1 millioner. 

 
Årsaken til budsjettavviket og underskuddet i 2021 er detaljert forklart i årsberetningen til 

Leka kommune for 2021 samt i kommunestyremøte 16.06.2022. I korte trekk forklares 
budsjettavviket i følgende forhold: 

- Pandemien har også kostet Leka kommune dyrt. Med pandemien fulgt ekstra bruk av 

menneskelige ressurser, innleie fra bemanningsbyrå, bruk av overtid, økt 
medisinbruk, innkjøp og bruk av vaksiner og annet medisinsk materiell for å nevne 

noe. I alt brukte Leka kommune 5,9 millioner på pandemien, mer enn budsjettert.  
- Antallet personer i kommunen som har en lovpålagt rett til ekstra omsorg og tilsyn, 

varierer fra år til år. Det er vanskelig å budsjettere med denne typen hendelser. For 

2022 hadde Leka kommunen ca. 2,2 millioner mer i utgifter på denne typen 
ytelser/tjenester, enn det som var budsjettert. 



7 
 

- Vedlikeholdsetterslepet i Leka kommune var stort i 2020/2021. Et pauserom for lærere 
som snart i en mannsalder har vært i svært dårlig befatning, omsorgsboliger i dårlig 

forfatning, manglede rom for demente og nødvendig ombygging av legekontor for å 
nevne noen av tiltakene, har i 2021 kostet kommunen ca. 5,1 millioner. Bruken var 

ikke budsjettert.  
- Leka kommune har i perioden 2020/2021 gitt næringslivet i Leka kommune mellom 5 

og 7 millioner kroner i form av næringsstøtte.  
 
Dessuten ble de lokale lønnsforhandlingene høsten 2022 ca. 300 000 kroner dyrere enn 

kravet fra organisasjonene. Den menige lækkværing kan kanskje stusse over akkurat dette, 
hvorfor avtale et dyrere oppgjør enn «nødvendig» (lik kravet). Gjennom de lokale 

lønnsforhandlingene og kontakten med ulike tillitsvalgte, ble det raskt klart for 
kommunedirektøren at det var store lønnsforskjeller i kommunen. Forskjeller skapt gjennom 
flere år og som var vanskelig å forstå årsaken til. Medarbeidere med samme utdanning, 

samme fartstid og samme type arbeid og ansvar, hadde store forskjeller i lønn. En ulikhet 
som etter kommunedirektørens vurdering, klart bidro til «unødvendig støy» i organisasjonen. 

Nå er forskjellene om ikke «utslettet», så i alle fall betydelig mindre. Ulik lønn for likt arbeid 
og ansvar, skaper irritasjon og misnøye i en organisasjon.  
 

For øvrige kommentarer til pengebruken i 2021 vises til årsberetningen for 2021.  
 

Kommunedirektøren har gitt kommunalsjefer, avdelingsleder og øvrige budsjettansvarlige 
beskjed om at pengebruken skal ned. Dette innebærer følgende:  

- Prognosen for driften i 2022 som ble utarbeidet i forbindelse med 1. tertial 2022, viser 

et årsoverskudd på 4,7 millioner. Dette er styringsmålet for økonomien og all aktivitet 
videre i 2022.  

- I handlings- og økonomiplanen for 2022-2025, er det budsjetter med et underskudd 
på 6,2 millioner for 2023. Det er gitt beskjed til kommunalsjefer, avdelingsleder og 
budsjettansvarlige om at det skal styres mot et nullresultat i 2023. Altså en innsparing 

på 6.2 millioner i forhold til vedtatt økonomiplan for 2023. 
 

Organisasjonen må allerede nå innrette seg slik at målet om et nullresultat i 2023 skal nås. 
Derfor har kommunalsjefene fått i oppdrag å ha en handlingsplan innenfor sine respektive 
kommunalområder, klar i løpet av første del av september 2022. Beskjeden fra 

kommunedirektøren er tydelig.  
- Lovpålagte oppgaver med nødvendig bemanning, bruk av utstyr og materiell samt 

kjøp av tjenester eksternt, skal analyseres med hensyn til effektiv ressursbruk. 
- På samme måte skal «ikke lovpålagte oppgaver» som kommunen i dag utfører, 

analyseres med hensyn til bruk av bemanning, utstyr og materiell samt innkjøp av 

tjenester eksternt.  
- I tillegg har budsjettansvarlige fått i oppgave å se på turnusordningen pleie og omsorg, 

forholdet mellom antall brukere av helsetjenester og antall ansatte i pleie og omsorg, 
lærertetthet, outsourcing av tekniske tjenester, innkjøp av interkommunale tjenester, 

vikarbruk og bruk av overtid mht. effektiv bruk av ressursene. 
 

Vi får håpe og tro at pandemien ikke blir like merkbar i befolkningen og på 

kommuneøkonomien som den har vært de siste to årene og spesielt i 2021. I 2021 tok 
kommunen et skikkelig «magadrag» hva gjaldt nødvendig vedlikehold samt bygningsmessige 

tiltak for å ivareta nødvendige behov blant ansatte og i befolkningen ellers. Det må derfor 
forventes at behovet for pengebruk innenfor teknisk etat, blir en del lavere i 2022 og i 2023. 
 

I perioden 2020 – 2021, ligger Leka kommune godt an i forhold til vedtatte økonomiske 
nøkkeltall. Når det gjelder risikoen for ROBEK, vil nøkkeltall i forhold til disposisjonsfondet 

og størrelsen på lån, være avgjørende. Ved årsskiftet utgjør disposisjonsfondet hele 19,9% 
av samlede driftsinntekter. Kravet fastsatt av kommunestyret er at dette nøkkeltallet minst 
skal være på 5%. Netto lånegjeld utgjorde per årsskifte 2021, 59,5 millioner i forhold til 

samlede driftsinntekter. Dette er vesentlig lavere enn kravet kommunestyret har fastsatt 
(80%).  
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Til siste i denne sammenhengen må nevnes at med nytt helsetun vil framtidig 
gjeldsbelastning øke. Et grovt anslag viser at investeringsutgiftene kan beløpe seg til et sted 

mellom 135 millioner kroner og 150 millioner kroner. Om vi bygger riktig og slik Husbanken 
krever, vil Husbanken gi en støtte på hele 55% av investeringsutgiften. Dersom Leka 

kommune lykkes med å bygge smart og iht. Husbankens krav, vil investeringsutgiften bli på 
et sted mellom 60 – 67 millioner kroner (foreløpig beregnet). Gjeldsgraden i kommunen vil 

altså øke, men til gjengjeld er det rimelig å anta at framtidige drifts- og 
vedlikeholdskostnader innenfor kommunalområde helse, vil gå betydelig ned. Dette viser 
erfaringstall fra andre kommuner som har gjennomført samme typen tiltak som Leka 

kommune nå står ovenfor.  
 

Leka kommune styrer ikke mot ROBEK. I bunde og ubunde fond hadde Leka kommune per 
31.12.2022, til sammen 24,4 millioner. Som leder av kommunens produksjon av tjenestene 
til innbyggerne, velger jeg å tenke at vi styrer mot en mer effektiv organisasjon og 

pengebruk.  
 

Administrasjonen utarbeider forsalg til tiltak med konsekvensvurderinger. Så blir det opp til 
politikerne å bestemme hvilke tiltak som skal gjennomføres.   
 

Oddvar Aardahl (sign.) 
Kommunedirektør 

               

Leka kommune ønsker å være transparent 
Åpenhet i forvaltningen og publikums rett til innsyn, er regulert iblant annet offentlighetslov 
og forvaltningslov. Prinsippet om at innbyggerne skal ha mulighet til mest mulig innsyn i 

forvaltningen av skattebetalerens penger samt lovreguleringer kommunen må forholde seg 
til, er et sunt prinsipp i et sunt demokrati.  

 
Leka kommune har de siste to årene mottatt svært mange innsynsbegjæringer. I en 
kommune med små ressurser kan dette være belastende. Vi har ikke som i større kommuner, 

mulighet til å ha personer ansatt som er dedikert kun å svare opp på innsynsbegjæringene. 
Offentlighetsloven stiller krav til at innbyggerne skal ha svar på sine spørsmål, innen rimelig 

kort tid. Administrasjonen etterstreber å holde tidsfristene, men klarer ikke dette alltid.  
 

Som et ledd i å gi publikum økte muligheter for innsyn i pengebruk og forvalting, har 
kommunen anskaffet systemet Framsikt. I Framsikt utarbeides alt av handlingsprogrammer 
og økonomiplaner i kommunen. I Framsikt kan innbyggerne også lese om den løpende 

økonomiske utviklingen og status i kommunen. Kommunen har blitt mer transparent de siste 
to årene (2021/2022). 

 
Nedenfor er det gitt en enkelt bruksanvisning fram til handlings- og økonomiplan og 
tertialrapportene i Leka kommune.  

Gå inn på Leka kommune sin hjemmeside: leka.kommune.no 
Da vil dette skjermbildet komme opp:  
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Du vil her se «Handling- og økonomiplan – Økonomirapporter» (merket med rød sirkel i 
oversikten ovenfor). 

Trykk på dette ikonet/knappen – og følgende bilde vil komme opp.  

 
Et ikon for Handlings- og økonomiplan, som viser planen for 4 år fram i tid, og en knapp for 

Tertialrapport, som viser alle tertialrapportene som er politisk behandlet i Leka kommune. 
Første tertialrapport er for 1. tertial 2022.  
Bildet nedenfor viser forsiden på tertialrapporten 1. tertial 2022.  
 

 
 

Vi håper du som innbygger setter pris på denne muligheten til ytterligere å få innsyn i hva 

skjer i Leka kommune.  
 
Om du har spørsmål og/eller problemer med å finne fram, ta kontakt med Leka kommune 

som hjelper deg.  
 

Jeg vil med dette ønske alle innbyggerne i Leka kommune samt tilreisende som turister, en 
riktig god sommer. Nyt tiden og vår vakre kommune. 
 

Oddvar Aardahl (sign.) 
Kommunedirektør 

               

Har du lyst på en viktig og trivelig jobb? 
Vi trenger flere som kan jobbe som hjemmehjelp. 
Arbeidet består i hovedsak av enkelt renhold hjemme hos brukere. Det er tydelige 

retningslinjer for arbeidet, slik at det er klart hvilke oppgaver som skal utføres og ikke. Du 
vil få opplæring etter behov; med lønn. 

For øyeblikket har vi behov for vikarer for våre fast ansatte. Det er ikke avgjørende om du 
kan jobbe mye eller lite, og vi ønsker at du tar kontakt uansett! 
Lønn i henhold til tariff, og med lokalt tillegg på kr 5,12/time. 

For spørsmål eller melde interesse; kontakt Maja Furre som er leder for hjemmebaserte 
tjenester, telefon 977 31 678 eller epost maja.furre@leka.kommune.no. 

Du kan også kontakte Kirsti Hoff på personalkontoret, telefon 979 60 687 eller epost 
kirsti.hoff@leka.kommune.no. 
               

Info fra legekontoret 
Som de fleste har fått med seg, har Torill Grande blitt pensjonist i vår, og Silje Hansen 
startet i hennes stilling. Men Torill stiller opp som ferievikar i sommer, noe vi er veldig 

glade over       

Nå er sommeren og ferieavvikling i full gang, og i den forbindelse kan laboratoriet enkelte 
dager bli ubemannet etter kl 12. 
Det er derfor viktig at du bestiller time også når du skal ha tatt blodprøver eller hjelp til 

noe av sekretæren, for å være sikker på at kontoret er bemannet. 
Sjekk ut om du har gyldige resepter i god tid før du blir tom for medisin, vi kan ikke 

garantere at resepten blir ordnet innenfor kontortid samme dag henvendelsen kommer. 

mailto:maja.furre@leka.kommune.no
mailto:kirsti.hoff@leka.kommune.no
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Vi har tatt i bruk Convene som betalingsløsning når pasienten ikke betaler ved 

legekontoret. Du vil da i ettertid få SMS fra Convene, og har da 24 timer (fra SMS mottas) 
på å betale ved å følge link i sms for å unngå fakturagebyr. 

  
På grunn av økt arbeidsmengde ved legekontoret vil pasienter som ikke har fastlege på 

Leka, ikke bli prioritert ved vanlige konsultasjoner til lege. 
Dette gjelder selvsagt ikke akutt hjelp, da har alle rett til å få hjelp i den kommunen de 
oppholder seg. 

  
Vil minne om at de som har fastlege i Leka kan bestille resepter, legetime og andre 

henvendelser gjennom pasientsky.no  
Noen dager kan det være mange telefoner i telefontiden (11-12), om du ikke kommer 
igjennom, så ser vi det, og ringer dere opp så fort vi har anledning. 

  

Vi ønsker dere en flott sommer       

  
Christer, Silje og Aina  
                

Vannabonnenter i Gutvik - Informasjon til alle 

abonnenter i Gutvik vassverk SA 
Overtakelsesdokumentet mellom Gutvik Vassverk SA v/styreleder og Leka kommune 
v/kommunedirektøren, ble underskrevet i Gutvik 23.06.2022. 

Gutvik Vassverk SA vil ved denne avtalen opphøre, og Leka kommune vil stå som fremtidig 
eier og driftsansvarlig av vassverket i sin helhet. Leka Kommune har fra tidligere overtatt 

driften av vassverket f.o.m. 15.04.2022. 
Prosessen rundt overtakelsen har dratt ut noe i tid. Avtale med grunneier om rettigheter til 
vann har måttet reetableres og tinglyses på nytt, nøye kontroll og gjennomgang av 

sluttbeløp for overtakelse har blitt gjennomført og kvalitetssikret og detaljer rundt 
overtakelse av dele- og varebeholdning og utstyr har blitt gjennomgått og avhendet. 

Prosessen rundt endelig overtagelse er da etter dette, inne i den siste fasen og avsluttes 
ved at alle oppgjør og utbetalinger blir effektivisert, og gjenstående lån blir avsluttet i aller 
nærmeste framtid. Nedbetaling av lånet Gutvik vassverk har i Kommunalbanken samt 

utbetaling av mellomværender til abonnenter av vassverket, vil skje i juli 2022. Bekreftelse 
nedbetalingen av lånet i Kommunalbanken, vil etter avtale bli oversendt Jan Ø. Tiller. 

Alle henvendelser, varslinger og annet må etter denne dag, rettes til Leka kommune, 
teknisk avdeling. Det vil på sikt bli etablert et vaktnummer for varsling av skader og feil, og 
videre informasjon om dette varsles i Lekaposten og på kommunens hjemmeside, når dette 

er på plass og bragt i orden. 
Vi ønsker med dette å takke Gutvik Vassverk SA og dets medlemmer, for en konstruktiv og 

god prosess. Og ikke minst, en stor takk for utvist tålmodighet! 
Jan Ø. Tiller har vært en svært viktig ressurs for Gutvik Vassverk SA, så også i prosessen 
med overtakelsen av vassverket. Leka kommune ønsker å takke Jan for samarbeidet i hele 

prosessen. Jan har videre stilt seg disponibel for praktiske spørsmål omkring driften av 
vassverket, dersom Leka kommune skulle ønske bistand. Det setter vi stor pris på! 

 
Med ønske om en god sommer til alle Gutvikværinger og andre med tilknytning til Gutvik!  
 

Med hilsen    
Rune Saus      Oddvar Aardahl  

Kommunalsjef Teknisk/Eiendom  Kommunedirektør 
               

I innbydelsen står det «Hva er dine hjertesaker som 

innbygger i Leka» 
Min hjertesak er å bevare den beste og mest sentrale tomta vi har i Leka kommune, og 
mesteparten av bygningsmassen som står der. Det vil si Helsesentret med legekontor, 
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tannklinikk mm.  Det gjelder også sykestua som gjerne kan bygges om til omsorgsboliger, 
Hvis det blir bygget ny sykestue.  

I mine år i eldrerådet og også før den tid var vi på leting ette tomt for 
omsorgsboliger, men det var vanskelig å komme til enighet med kommune og PLO med 

flere. PLO ville ha det så nært sykestua som mulig, helst under samme tak. Eldrerådet ville 
også ha det nært butikken siden det er opplagt til delvis egenhusholdning, Men ville ikke 

ofre legekontoret. 
Hva er forskjell på sykehjemsplass og omsorgsboliger. Det viktigste ligger i 

Betalingen. Er en på sykehjem tar kommunen 80% av pensjonen, mens i omsorgsbolig må 

en betale det det koster om det er mere en pensjonen. Mulig kommunen sparer penger på 
det. Stjørdal og Levanger sier de har nesten bare omsorgsplasser.  

Nå har vi en unik mulighet til å få omsorgsboliger med kantine nær butikken. 
Kantine for de på huset og omliggende boliger, og blir ferja gratis, vil det være mulig å 
komme fra Gutvik og få et godt måltid.  

Det kan være nær sykestua hvis den ikke bygges for langt borte og under samme 
tak hvis en bygger en overbygd bro mellom. 

Dersom de gamle bygningene ikke blir en del av kommunens lovpålagte bygninger 
har ikke kommunen råd til å vedlikeholde. Og bygningene og tomta går på billigsalg, og er 
for evig tapt for Lekas eldre. 

Jeg vet ikke om det er konsulentene eller kommunen som har fått for mye Møllers 
tran, men å bygge helt nytt helsesenter virker helt uhensiktsmessig. 

Mitt forslag: Si opp konsulentene, sett kommuneingeniøren i arbeid og tenk sjøl. 
 
Inge Nilsen 

               

Leka Sokn 
Gudstjeneste i Leka kirke søndag 3.juli kl 11.30.  

Enkel kirkekaffe. Med Donata, Magnus og Iris.  
 
Friluftsgudstjeneste søndag 31.juli kl 1500 i Nord-Gutvik 

 
Gudstjeneste i Leka kirke søndag 11.september kl 12.00. 

Konfirmantjubileum. 
 

               
 

 
 
 

Herlaugsgildet kan igjen ønske velkommen til familiemusikalen  
«Ørnerovet» på Spelplassen i Frøvik 
Fredag 15. juli kl 1300 – Premiere 

Fredag 15. juli kl 1600 
Lørdag 16. juli kl 1300  

Lørdag 16. juli kl 1600 
Søndag 17. juli kl 1300 
 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen for få en spennende opplevelse i år også. 
Billetter kan kjøpes på www.ornerovet.no  eller www.tikkio.no 

Arrangør: Herlaugsgildet 

 

http://www.ornerovet.no/
http://www.tikkio.no/
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ARR: Leka Teaterlag 
 
 

 
 
 
 

 

LEKA TEATERLAG FEIRER FJORÅRETS 40 ÅR MED JUBILEUMSREVY. 
Fredag 22.juli kl.19. 
Dørene åpnes kl.18, Ruth Haldis selger kaffe og noe å bite i. 
 
Inngang: Voksne:200 kr, barn: 100 kr. 
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Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 15.juli 2022. Frist for 

innlevering av stoff  er mandag 11.juli  2022. Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, 

tlf. 74387000  post@leka.kommune.no  
Du finner også Lekaposten på www.leka.kommune.no 
 

mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/
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Folkemøte Utslippsfri Metro til Sjøs  
Metro-Opus inviterer til åpent folkemøte på Leka Brygge lørdag 20. august klokken 16:00. 
Her vil det bli informert om utviklingsprosjektet Utslippsfri Metro til Sjøs. Det kommer flere innleggsholdere fra 
politikken og lokalt næringsliv.  
Med folkemøtet ønsker vi å åpne opp for innspill og diskusjon. Dette vil gi oss et viktig grunnlag i prosjektarbeidet.  
På kvelden blir det også servert en tre-retter-middag for de som ønsker det.  
 
Påmelding til middag kan gjøres til booking@metro-opus.com eller til Camilla N. Forås tlf.: 414 77 999 innen 01. 
august.  
Antall plasser er begrenset så det kan lønne seg å være tidlig ute. Pris Kr. 650,-. Husk å melde fra om eventuelle 
allergener.  
 
Vel møtt! 
 
 

 

 

mailto:booking@metro-opus.com
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Nyttige telefonnummer      

                 Leka kommune, servicekontoret  74 38 70 00   kl.10.00–14.00 ma.-fr.   

Lege/ legesekretær    74 38 70 38   kl.11.00–12.00  ma.-fr.   

Legevakt     116117        

Nødnummer legevakt    113          

Politi                   02800      

Nødnummer politi     112 

Brann   110 

Tannlege–Ytre Namdal tannklinikk   74 17 60 20 

Veterinærvakt   74 39 91 66 

Namdal Landbrukstjenester SA   40 00 15 09 
Kontakt ved påkjørsel av dyr   95 82 65 28   

Leka sykestue    47 50 86 05 

Hjemmesykepleien   90 11 05 72 

Pasienttelefon, sykestua   47 51 50 10 

Tildelingskoordinator/brukerkontor 

Werna Arntzen    46 91 87 69 

Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik  47 05 11 35    

Fysioterapeut Arnfinn Holand  99 59 39 67 

Kirkekontor    74 39 54 00  

Sokneprest Johannes Kvangarsnes   97 13 32 48 

Kirkeverge Arild Hestø   90 86 08 14 ah585@kirken.no Kontordag på Leka første torsdag i mnd – kl 11-13 

Tilbringertjenesten  og handlerute   07 417 

Leka Taxi AS      40 69 27 00   

Ghanam Taxi   46 80 91 15 

Leka vassverk SA, Arve Haug    91 77 85 43  

                           Anders Larsen   91 59 66 96 

Skatteetaten; ligningskontor   80 08 00 00 

NAV Leka   55 55 33 33 kl.10.30–14.30  onsdager  

Politikontakt – Morten S. Halvorsen  91 16 03 06 hverdager kl 08-15   

Lekaferga     95 73 70 53    

Turistinformasjon     74 39 97 70 

Fjord Viking (hurtigbåt)   48 29 45 60  

Midtre Namdal Avfallsselskap  74 28 17 60 firmapost@mna.no  

 

 
 

AKTIVITETSKALENDER 

Juli 

Tirsdag 5. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Lørdag 9. Kl 1200-1600 Loppemarked  Haug Forsaml.hus 

15. – 16.  Sommerfestival – Leka Brygge Leka Brygge 

15. -  17.   Ørnerovet-musikalen - Herlaugsgildet Spelplassen Frøvik 

Tirsdag 19. Kl 1500-1730 Rulle – gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Onsdag 20. Kl 1200-1700 Bygdadag - Med Mesternes Mester Museet, Skei 

Torsdag 21. Kl 1700 Herlaugskamper i fotball Leka Stadion 

Fredag 22. Kl 1900 Revy vises på Fjellvang Fjellvang, Solsem 

Lørdag 23. Kl 1200 Sykkelløp  

Lørdag 23. Kl 1900 Revyfest på Fjellvang Fjellvang, Solsem 

August 

Lørdag 20. Kl 1600 Åpent folkemøte – Metro-Opus Leka Brygge 

September 

Søndag 11. Kl 1200 
Gudstjeneste i Leka kirke – 

Konfirmantjubileum 
Leka kirke 

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no

