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Nr. 22/20     20.november  2020          Utgiver Leka kommune  

 

Leka videre – prosessen er i gang! 

Utgangspunktet for prosjektet er at bygningen som huser sykehjem og andre helse- og 
omsorgstjenester i kommunen er gammel og ikke lenger godt tilpasset dagens 

tjenestedrift. Nå ser kommunen fram til å kunne realisere målet om et moderne bygg som 
utgangspunkt for drift av gode og framtidsrettede helse- og omsorgstjenester for alle 

innbyggere i Leka. 
Kommunalsjef for helse og velferd Helga Bogen Størseth leder arbeidet og forteller at det i 

denne svært tidlige fasen av prosjektet jobbes med å kartlegge framtidas behov for lokaler 
til helse- og omsorgstjenestene basert på brukerbehov og nødvendige funksjoner. Ut fra 
dette skal det utarbeides et overordnet konsept og anbefalinger for det videre arbeidet.  

 
Fredag 6. november var det stor aktivitet på Lekatun da 15 medarbeidere med ulik 

fagbakgrunn var samlet for å bidra i prosjektet. Det var stort engasjement og gode 
diskusjoner i arbeidsgruppene. Det ble både arbeidet med stedsutvikling, 
interessentkartlegging og behovskartlegging, og mange problemstillinger og ideer ble løftet 

fram. Anne-Ruth Jangaard fra Komposium utvikling og Hedda Skorem fra Studio Strek 
Interiørarkitektur er leid inn for å sette i gang prosjektet og lede prosessen inn i et godt 

spor. De understreker hvor viktig det er med bred medvirkning fra kommunens side for å 
skape en god prosess som kan bidra til et godt resultat for kommunen. Prosessen fredag 
ga mange gode innspill til det videre arbeidet. 

 

  
 

Fra venstre: Kommuneoverlege Christer Rosqvist, kommunalsjef Helga Bogen Størseth, 
representant for eldrerådet Reidun Helmersen og representant for ansatte ved Leka 

sykestue Audhild Hansen. 
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

 

Streaming av møter i folkevalgte organer  
Leka kommune har nå gjort alt klart til streaming av møter i folkevalgte organer. 

Teknologien er installert og testet. Teknologisk ligger altså alt til rette for overføring av 
møter i formannskap og kommunestyre.  

 
Det første møte som bli streamet, er formannskapsmøtet 30. november 2020 kl. 1030. 
Kommunestyremøtene har ikke vært streamet fram til i dag, noe som skyldes situasjonen 

med Covid 19 og begrensninger hva gjelder bruken av kommunestyresalen. Dette er 
ryddet opp i og kommunestyresalen er nå innredet på en måte som gjør det mulig å 

avholde kommunestyremøtene på Lekatun. Neste kommunestyremøte som blir streamet er 
møtet 17. desember kl. 1030. 
 

Oddvar Aardahl 
Kommunedirektør 

               

Informasjon ved bygging av fritidsbolig 
Innledning 
Denne informasjonen er utarbeidet basert på erfaringer Leka kommunen har hatt med at 

byggherrer ønsker å endre formålet med boligen etter en tid boligen har stått ferdig. Leka 
kommunen vil med denne informasjonen være i forkant når det gjelder å gjøre byggherre 

bevisst på de krav som oppstår i en eventuell bruksendring.  
Bruksendring – krav til søknad 
Ved bygging av fritidsbolig ønsker Leka kommune å gjøre oppmerksom på følgende: 

Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig er søknadspliktig jf. plan- og bygningslovens 
(pbl) § 20-1, bokstav d. Dette innebærer at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av 

bruksendring skal ivaretas av et foretak med ansvarsrett. Kravet vil gjelde etter gjeldende 

regelverk, på søknads-tidspunktet.  

Planstatus 

For å få tillatelse etter plan- og bygningsloven må det du søker om, være i tråd med 

gjeldende plan. I kommuneplanens arealdel er en del hytteområder avsatt til fremtidig 
boligområde. Her gjelder et krav til regulering før bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 

kan godkjennes. Enkelte av disse områdene er regulert. Byggherre anbefales derfor å 

undersøke hva som gjelder i området byggingen skal skje. 

Forholdet til kravene i byggeteknisk forskrift 

Ved søknadspliktige tiltak på eksisterende bygning vil gjeldende bygningstekniske krav 

kunne kreves oppfylt for bygningen i den grad det er relevante for den nye bruken (pbl § 
31-2). Kravene knyttes til arbeidet som utføres. Det vil si at konstruksjonen, 

bygningsdelen, rommet eller delen av bygget som berøres av arbeidet, skal følge kravene.  

For bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig vil hele bygningen berøres, og kommunen 

legger derfor til grunn at samtlige krav til helårsbolig gjelder. 

Dersom det ønskes mer informasjon om hva dette innebærer, ta kontakt med 

Leka kommune.  

               

Turneteateret i Trøndelag avlyser forestillingen 
«Teskjekjerringas julestri» som var satt opp i Herlaughallen  
mandag 23. november. 
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Ledige stillinger i Leka kommune 
 
100 % stilling for avdelingsleder for institusjonstjenester 
50 % stilling for avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester 

Snarlig tiltredelse / tiltredelse etter avtale 
 

Avdelingslederne for institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester er direkte underlagt 
kommunalsjef for helse og velferd.  
 

Avdelingsleder har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret på sin avdeling. 
Det vil være et naturlig samarbeid mellom avdelingslederne på daglig basis. I perioder, 

f.eks. ved ferieavvikling, legges det opp til at avdelingslederne overtar/ivaretar den andres 
oppgaver og ansvar for hverandre.   
 

Din kompetanse og egenskaper 
 

Du må ha 
• autorisasjon som sykepleier  
• gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig  

• politiattest uten anmerkninger  
• erfaring med relevante digitale fagsystemer, eller få opplæring før tiltredelse 

• gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 
Du bør ha 

• ledererfaring / kompetanse innen ledelse 
• relasjonskompetanse 

• fokus på og erfaring med arbeidsmiljøutvikling 
 
Du må være  

• ansvarsbevisst 
• tydelig engasjert 

• kvalitetsbevisst 
• løsningsorientert 

• fleksibel 
• strukturert 

Som avdelingsleder hos oss får du 
• en spennende arbeidshverdag  

• delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø  
• jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø  

• mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon 
• lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse 

etter kommunens reglement  

 
Dersom intern søker blir tilsatt som avdelingsleder, kan det bli ledig stilling for sykepleier. 

Vi ber deg derfor om å oppgi om du også søker sykepleierstilling. 

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til 
intervju. Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef for helse og velferd; Helga 

Bogen Størseth, telefon 936 92 634 

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no –  
søknadsfrist fredag 04.12.2020  

 

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 
7 og HTA kap 1 § 2.3.  
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NAV-kontoret på Leka  

er åpent onsdager mellom kl.10:00 og 14:00 

               
 

Offentlig bading høsten 2020: 
Åpningstider: 

Onsdager:   18.00 – 19.00  Familiebading 
    (Barn fra 0 -6 år sammen med voksne) 

   19.00 – 20.00  Åpent for alle 
   20.00 – 21.00  Voksne 

Fredag:   18.00 – 20.00  Åpent for alle 
               
 

Bli med på museets julekalender! 
Bli med på årets julekalender,  

der du kan vinne flotte premier hver dag  
fra lokale aktører! 

Trekking av premier vil skje på museets  
Facebook side.  
(Trenger ikke være på Facebook for å delta)  

Vi er så heldig å fått sponset  
masse fine og flotte premier! 

 
Ps! Sjølvaste museums-nissen  
kommer også innom kalenderen  

med gavesekken sin ila desember.          

 
Her blir det spenning  

hver dag i desember, så meld deg på!!! 
 
Det koster 100 kr pr deltaker. 

Meld deg på på museets Facebook-side,  
eller til Maja på tlf:97731678,  

eller Linda Beate på tlf: 951 53 078 
Det kan betales til Leka Bygdemuseum  
Vipps-nr.: 129821 

Eller kontonr.: 44681408115 
 

               

   

Ettermiddagstreff  
 

Vi møtes på lekatun mandag 23.november kl.15:30 

Velkommen! 
Marit og damene 
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Denne karen flytter kanskje hjem til deg 
Kjøp vinnerlodd i boka til bygdekvinnelaget og ha grauten klar.  

Gjør det enkelt: Lodd kr10 - Vipps til 958 09 100; Gunnhild Haug. 

Har du spørsmål, så ring Bitte; 993 89 663 

                  
Med kofte og graut-skei.                  Uten kofte, fortsatt med graut-skeia i handa.    

               

 

Veglys Nord 
For å kunne opprettholde ordningen med veglys er vi helt avhengig av at alle bidrar til 
fellesskapet. Vi håper derfor at du også vil betale avgift for 2020: 

Overfør kr 550 til vår konto 4468 05 24979 – og legg helst inn hvem det er som betaler. 
På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag! 

Veglys Nord 
               

Trimkortsesongen 2020 
Mange har vært på tur, og noen har allerede levert trimkortene. 

 
Dere kan levere trimkortene når dere er ferdige. 

Frist 6.desember.  
 Ønsker dere krus, så legg ved 100 kr og skriv tydelig navn på hvem som skal 

ha. Dette leverer dere i den grønne postkassen (inne) på Joker Husby. 
Vi vil gjerne ha inn kortene til alle sammen, selv om dere ikke ønsker krus. 

Krusene blir ikke delt ut før mot påske i 2021. 
Det vil bli trekning på kortene! 

 
Hilsen Leka IL Allidrettsgruppa 
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Gudstjenester i Leka sokn  
Søndag 6.desember         kl.15.00 Lysmesse /v konfirmantene i Leka kirke 

Julaften, torsdag 24.desember  kl.11.30 Julegudstjeneste i Leka kirke 

Nye retningslinjer for gudstjenester og kirkelige 

handlinger fra 9.november til 1.desember 
Under forutsetning av at avstandkravet kan overholdes, kan det være opp til 50 deltakere 

under gudstjenester og andre kirkelige handlinger. 
Det vil ikke bli feiret nattverd, og det skal ikke foregå lystenning eller annet som får 

deltakerne til å gå rundt i kirkerommet. Ofringer til må følgelig foregå via Vipps. 
Retningslinjene kan endres på relativt kort varsel, avhengig av koronasituasjonen nasjonalt 

og lokalt. Du får oppdatert informasjon hos kirkeverge Arild Hestø (90 86 08 14). 

Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00  post@leka.kommune.no / www.leka.kommune.no 

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10.00 – 14.00   

Lege/ legesekretær   74 38 70 38  kl.1100 – 1200 mandag- fredag 

Legevakt    116117        

Nødnummer legevakt   113          

Politi                  02800      

Nødnummer politi    112 

Brann  110 

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik  74 17 60 20 

Veterinærvakt    74 39 91 66 

Kontakt ved påkjørsel av dyr, Leif Pettersen  95 82 65 28   

Leka sykestue     47 50 86 05 

Hjemmesykepleien     90 11 05 72 

Pasienttelefon, sykestua    47 51 50 10 

Helsekoordinator Brita Myrvold   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 Donata Faustmann   92 01 24 81 

Kirkeverge Arild Hestø    90 86 08 14 / ah585@kirken.no 

Tilbringertjenesten  og handlerute    07 417 

Leka Taxi AS       40 69 27 00   

Leka vassverk SA,  Arve Haug   91 77 85 43  

 Anders Larsen   91 59 66 96 

Skatteetaten;ligningskontor    80 08 00 00 

NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400     55 55 33 33  

Politikontakt for Leka: Anne Mette Selnes   48 99 75 54 

Lekaferga      95 73 70 53    

Turistinformasjon      74 39 97 70 

Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)   48 29 45 60 

Midtre Namdal Avfallsselskap   74 28 17 60 

 
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 4. desember 
Frist for innlevering av stoff  er mandag 30.november 

Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00    post@leka.kommune.no 

AKTIVITETSKALENDER 
NOVEMBER 

Mandag 30. Fra kl 9 Henting av restavfall og matavfall  

Mandag 30. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

DESEMBER 

Tirsdag 8. Kl 1500-1730 Rulle gjennvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 17. Kl 1030 Kommunestyremøte  Lekatun 
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