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Nr.2/22       28.januar   2022     Utgiver Leka kommune  

 

Utsatt høringsfrist: 
Offentlig ettersyn – forslag til reguleringsplan for Skei Havneområde, Plan-ID 

2021002 
Viser til tidligere utsendt høringsbrev. 

På bakgrunn av søknad og oppfordring om utsatt høringsfrist fra sentrale aktører, innvilger 
Leka kommune 14 dager utsatt frist generelt til alle høringsparter. 
 

Ny høringsfrist er 14.februar 2022 

               

 
Uke 3, 21.01.2022 

Informasjon om Leka videre – Leka helsetun 
Arbeidet med å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Leka kommune er pågående. Det er 
sterkt fokus på det forebyggende arbeidet, og på helse- og omsorgstjenestene som gis til 
innbyggerne når de måtte ha behov for det.  

Prosessen med et nytt Leka helsetun går også videre. Det ble gjennomført et nytt møte 
med Husbanken i uke 3, dette for å sikre god dialog og veiledning slik at kommunen tar de 

riktige grepene fram mot søknad om investeringstilskudd.  
Det er et komplisert og omfattende prosjekt som skal gjennomføres, og det er viktig å 
skaffe seg god kompetanse som kan være med på kommunens lag for å skape et godt 

resultat. Både ansatte og innbyggere vil bli informert og involvert i den videre prosessen.  
Husbanken har pålagt kommunene å utarbeide et plankrav knyttet til tilskudd – og 

sykehjemsplasser fom 01.01.22. 
Det betyr at kommunen må ha gjort gode vurderinger av framtidas behov for tjenester til 

eldre og personer med demens. Vurderingene skal være kunnskapsbasert om 
befolkningsutvikling, lokale forhold, dagens bo- og tjenestetilbud, og behovet man ser for 
seg i årene som kommer. Arbeidet med plankravet pågår. Her brukes blant annet 

kunnskap og vurderinger som allerede er gjort i prosjektet og befolkningsframskriving fra 
SSB. Befolkningsframskrivingen viser at det i 2050 vil bo 35 personer mer i alderen 80-90 

+ kommunen enn i dag. 
Videre jobbes det med å anskaffe kompetanse kommunen trenger i de videre fasene av 
prosjektet. Dette er kompetanse som kan hjelpe kommunen med kontrakts- og 

gjennomføringsstrategi, juridiske vurderinger, videre prosjektutvikling, planlegging og 
prosjektgjennomføring.  

Det er gjort et godt arbeid for å velge tomt til helsetunet. Beslutningen er at helsetunet 
skal bygges på ei tomt like ved det eksisterende helsebygget. Formannskapet har i uke 3 
vedtatt bruk til formålet, og det har kommet signaler fra Statsforvalteren om at det ikke vil 

komme innsigelser til dette. Framtidig bruk av eksisterende bygningsmasse vil bli vurdert i 
den videre prosessen.  

Leka helsetun skal bidra til å gi kommunen gode vilkår for framtidas helse- og 
omsorgstjenester. Tjenestene skal fortsatt samlokaliseres slik at kompetanse kan dras 
nytte av på tvers av avdelingene.  

Helga Bogen Størseth, kommunalsjef helse og velferd 
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                Informasjon fra Leka kommune 
 

               
 

Ferievikarer  

Leka sykestue og hjemmetjenesten sommeren 2022 
 
Vi trenger personell  til Leka sykestue, hjemmeboende brukere, kjøkken og vaskeri. 

Vi søker: 
Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere), 
pleiemedhjelpere, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, samt vaskeri- 

og kjøkkenpersonell. Vi ønsker også søkere som er under opplæring eller utdanning! 
Vilkår: 

Du må være fylt 17 år. 
Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere. 
Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes 

krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien. 
For alle stillinger er det krav om politiattest. 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet må du 
legge ved tjenesteattester.   
Søknad: 

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg. 
Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet. 

Spørsmål angående stillingene kan rettes til  
Avdelingsleder institusjonstjenester Lene Reppen Grydeland telefon 478 33 025 
Avdelingsleder hjemmetjenester Maja Furre telefon 977 31 678 

Søknader med attester, vitnemål og CV sendes til post@leka.kommune.no    
Søknadsfrist 1.mars 2022 

               

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene 
På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022 i Leka 

kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut 
til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2022. Listen viser de skattepliktige 
eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og 

festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede 
eiendomsskattebeløp. Skattelisten er publisert på kommunens internettside 

www.leka.kommune.no I tillegg legges det ut liste over eiendommer som er fritatt etter 
eiendomsskatteloven § 5 og 7. 
 

KLAGE 

Det er klageadgang på takstgrunnlaget. Klagefristen er 26.02.2022. 

Klage sendes skriftlig til Leka kommune. 

Adresse:  

Leka kommune, eiendomsskattekontoret,  

Leknesveien 67 

7994 LEKA 

post@leka.kommune.no 

 

 

http://www.leka.kommune.no/
mailto:post@leka.kommune.no
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Digitale fakturaer fra Leka kommune 
Leka kommune sender nå digitale fakturaer fra januar 2022. 
Vi vil at det skal være enkelt å betale de kommunale fakturaene og derfor vil vi nå tilby 
digital betalingsløsning til alle innbyggere. 

 
Hva betyr dette for deg? 

 
En digital betalingsløsning betyr at vi vil sende regninger enten som eFaktura, Vipps 
eFaktura, via digital postkasse; Digipost eller eBoks, eller som vedlegg i en e-post. 

 
Hvis du ikke har noen av de løsningene, sender vi regningene som papirfaktura til din 

adresse. Fakturaen fra kommunen kan altså komme i en annen betalingsløsning enn det du 
er vant med fra januar 2022. 
 

Du velger selv hvordan du ønsker å motta regninger 
 

Leka kommune kan ikke påvirke hvilken løsning du skal motta regninger i. Det styrer du 
selv på egen hånd.  

 
Her er en oversikt over hvilke valgmuligheter du har:   
 

1. eFaktura 
• eFaktura opprettes i nettbanken og sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, den er 

ferdig utfylt og du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. 
• eFaktura blir ikke belastet kontoen din før du godkjenner regningen i nettbanken. 
• Ønsker du å ta i bruk eFaktura må du takke «ja takk til alle» i nettbanken din. 

 
2. Vipps eFaktura 

Dersom du bruker Vipps i dag og har aktivert tjenesten Vipps eFaktura, kan du motta 
fakturaen din fra kommunen som Vipps eFaktura. 

 

3. Digital postkasse (Digipost/eBoks) 
• For å motta faktura på enten Digipost eller eBoks må du ha opprettet en digital 

postkasse hos en av disse leverandørene. 
• Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse 

være foretrukket foran Digital postkasse. 

 
4. Faktura som vedlegg i e-post 

• Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som 
vedlegg i en e-post fra Leka kommune. 

• Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Leka kommune 

sitt kunderegister. 
• Har du ikke registrert gyldig e-post adresse i kommunen sitt register, kan du sende 

den til denne adressen. 
 

5. Avtalegiro 

         Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, som for 
         eksempel kommunale avgifter. 

• Med AvtaleGiro betaler banken regningen for deg, uten at du trenger å godkjenne 
først. 

• Avtalen kan enkelt opprettes i nettbanken din. 

• Du må opprette en AvtaleGiro for hver tjeneste du betaler for. Kontakt banken din 
dersom du har spørsmål. 

Avtalegiro er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger og 
en veldig god erstatning til brevgiro. 
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6. Brevgiro 

Det er fullt mulig å fortsatt bruke brevgiro, men fakturaer som kommer fra Leka kommune 
har ikke lenger egen girodel nederst på fakturaen. Derfor er du avhengig av å skrive ut en 

bankgiroblankett hvor du må fylle inn: 
• Betalingsfrist 

• Underskrift ved girering 
• Betalers navn 
• Betalingsmottaker  

• Betalers bankkontonummer 
• Kundeidentifikasjon nummer (KID-nummer) 

• Beløp i kroner og øre 
• Mottakers kontonummer 

Gebyr for betaling med brevgiro avhenger av hvilken bank du bruker. 

 
Har du ikke nettbank eller andre digitale løsninger? 

Innbyggere som benytter brevgiro oppfordres til å ta i bruk AvtaleGiro. AvtaleGiro er en 
tjeneste for automatisk betaling. Dette er en god løsning for deg som ikke har nettbank 
eller andre digitale løsninger, og du slipper å tenke på papirfakturaer med forfallsdatoer og 

KID-nummer når avtalen(e) er opprettet. 
 

Betaling med brevgiro er fortsatt mulig 
Det er fullt mulig å fortsatt bruke brevgiro, men fakturaer som kommer fra Leka kommune 
har ikke lenger egen girodel nederst. Du må fylle ut girodelen selv og trenger derfor en 

tom brevgiroblankett.  
 

Dette er en ordning med forholdsvis høye gebyrer og høy porto. Derfor ønsker vi å 
informere deg om at det finnes måter å betale på som er billigere og lettere, både 
for deg og for oss. 

 
Faktura fra kommunen til bedrifter 

 
• Vi sender faktura i elektronisk standardformat EHF til bedrifter med 

organisasjonsnummer.  

• Dersom org.nr. ikke er registrert som mottaker av EHF i ELMA-registeret, blir faktura 
sendt som vedlegg i en e-post. 

• Hvis vi ikke har e-postadresse, så blir fakturaen levert som papirfaktura i 
postkassen. 

 

De fleste økonomisystemer, også Nettbank Bedrift, har automatisk innmelding i ELMA-
registeret. Kontakt ditt økonomisystem og hør hvordan det gjøres. 

 
Trenger du hjelp? 

Leka kommune bistår gjerne om du trenger hjelp til å komme i gang med digitale 
betalingsløsninger eller med å opprette AvtaleGiro. Du kan også ta kontakt med banken din 
eller NAV. 

 
Har du spørsmål, kan du kontakte økonomiavdelinga ved Siv Aune, telefon 468 45 526,  

eller Ewa Lyczkowska, telefon 468 84 758. 
 
               

 

Takk 
Tusen takk for alle hyggelige hilsninger, fine ord blomster og gaver 
i anledning min 70 årsdag. 

Det varmet et ungt hjerte      
Hilsen  Trond Grande  
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Covid-19 - Endret TISK-strategi  
Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og 

tilsvarende nære. 

• daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

• husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i 

isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den 

smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn. 

• I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå 

store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å 

bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og 

de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

• følg med på eventuelle symptomer under hele perioden. 

• ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. 

 

Har du testet positivt på selvtest? 

 

Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest 

• Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i 

løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en 

selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.) 

• Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. 

For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis 

du ikke har behov for det. 

• Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) 

for å bekrefte resultatet av selvtesten: 

o Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine) 

o Uvaksinerte 

o Personer i risikogrupper 

o Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat 

 

Har du symptomer, ta en selvtest 

• Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. 

o Du kan hente selvtest hos hjemmesykepleien på helsesenteret etter avtale. 

o Ring 901 10 572 og avtal tidspunkt. I Gutvik kan du hente selvtest hos Tor Bjørknes. Ring og 

avtal tidspunkt. 

• Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere 

nærkontakter. Informasjon om isolasjon på helsenorge.no 

 

Registrering av positivt resultat på selvtest 

• Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du 

registrerer det. 

• For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt 

testresultat. Elever og studenter melder fra sin hjemkommune. 

• Du kan registrere det positive resultatet slik: 

o send melding via pasientsky.no 

o send SMS til koronatelefonen: 902 71 819 

o ring koronatelefonen 902 71 819 i telefontiden fra kl. 1000 til kl. 1400 

 

Oppgi følgende opplysninger: 

• navn 

• arbeidssted/skole 

• dato for positiv test 

• når du først merket symptomer 

• smittested 

• om du er i risikogruppen 

 

Om selvtester og sikkerhet 

• Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne 

med at det er riktig. 

• Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en 

selvtest. 

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#isolasjon
https://my.pasientsky.no/no/
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Gudstjenester i Leka sokn 
Gudstjeneste      søndag 13.februar kl.11:30  Såmannssøndag    

Gudstjeneste      søndag 20.mars kl.11:30  Tredje søndag i fastetiden,  
        konfirmantdeltakelse    
Gudstjeneste      søndag 10.april kl.11:30 Palmesøndag    

Høytidsgudstjeneste  søndag 17.april kl.11:30 Første påskedag     
Samtalegudstjeneste søndag 24.april kl.11:30 Andre søndag i påsketiden, 

konfirmantdeltakelse 

 

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 

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 

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.10.00–14.00  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 

 
            
Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker; fredag 11. februar 2022. 
Frist for innlevering av stoff  er mandag 7.februar  2022. 

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

Du finner også Lekaposten på    www.leka.kommune.no 

AKTIVITETSKALENDER 

Februar 

Tirsdag 8. Kl 1500-1730 Rulle – Gjenvinningsmottak NTE-bygg 

21.-25.  Skolens vinterferie  

mailto:ah585@kirken.no
mailto:firmapost@mna.no
mailto:post@leka.kommune.no
http://www.leka.kommune.no/

