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Informasjon fra Leka kommune

Ledige stillinger i Leka kommune
Rådmann
Som en av landets mikrokommuner er det en viss utfordring å opprettholde status som egen kommune, men når målet er så
viktig, så tåler vi at veien fram har noen hindringer.
Vi har fastland og øyer med et stort mangfold av naturtyper og arter, og har på grunn av vår unike geologi fått status som Norges
geologiske nasjonalmonument. Med en rekke fornminner og muligheter for fiske og andre flotte naturopplevelser i tillegg, har vi
et solid grunnlag for reiseliv. Vi registrer da også stadig økning i antall besøkende, og tilbudet på overnatting og opplevelser øker
jevnt.
Landbruk, fiskeoppdrett og service er hovednæringer i Leka kommune. Vi har et godt utbygd tjenestetilbud med helsestasjon,
lege, ambulanse og sykehjem, barnehage, 10-årig grunnskole, bibliotek og musikkskole, flerbrukshall og svømmehall.
Leka er en trygg plass å vokse opp, og vi er så få at vi tar ansvar for hverandre når det trenges. Vi kjennetegnes også ved at vi er
en spennende blanding av innfødte og tilflyttere – sistnevnte både fra Norge og fra en rekke land i Europa og Asia
Vi konkluderer med at her har vi det godt, og vi har det meste, men må i løpet av høsten få på plass en ny rådmann.
Med rett bakgrunn og innstilling kan du bli ny administrativ leder i Leka kommune.
Du vil møte en organisasjon med bred kompetanse, engasjement, satsingsvilje og godt humør. Vi har flat organisasjonsstruktur
med rådmann på topp, og mellomlederne direkte på nivået under. Antall årsverk er rundt 55, fordelt på 70-80 ansatte.
Leka kommune er IA-bedrift og vi har fokus på godt arbeidsmiljø. Vi har tro på at det er lettere å oppnå resultater ved å fokusere
på økt nærvær, enn å granske fraværsstatistikk. Det skal være rom for å være på jobb i perioder man har redusert kapasitet, og
vi bruker midlertidige omplasseringer som et alternativ til sykmelding.
Samarbeidet mellom rådmann, stab og politisk ledelse er tett i en så liten organisasjon som vår, og det stilles andre krav til
rådmannsfunksjonen enn i større kommuner. Rådmannen her vil for eksempel i stor grad delta direkte i saksbehandling sammen
med staben.
Vår rådmann skal
· Ha høyere relevant utdanning.
· Ha god evne til å samarbeide, utvikle seg i jobben og skape et godt arbeidsklima.
· Ha bred ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor – helst kunne framvise dokumenterte resultater som leder fra offentlig
og/eller privat virksomhet.
· Ha god kjennskap til kommunal sektor og offentlig forvaltning.
· Ha en klar forståelse av myndighetsforhold og roller mellom den politiske og administrative ledelsen.
· Være en tydelig, samlende og tillitvekkende leder.
· Ha god økonomiforståelse og strategisk overblikk.
· Kunne kombinere strategisk tenkning med operativ handling.
· Kunne kommunisere tydelig og ha relasjonelle ferdigheter som brukes til organisasjonens beste.
· Være løsningsorientert, kunne prioritere, og effektivt iverksette politiske vedtak.
· Kunne lede prosjekter og planprosesser.
· Ta initiativ og bidra aktivt med ideer og nytenking.
· Ha fokus på politisk vedtatte mål og bidra til helhetstenking.
· Kartlegge ansattes status og utvikling gjennom medarbeidersamtaler.
· Bosette seg i kommunen – om nødvendig hjelper vi til med å skaffe bolig.
Personlig egnethet vil også være en viktig faktor ved valg av kandidat.
Føler du at rådmannsjobben kan være riktig for deg, så er du hjertelig velkommen som søker.
Aktuelle kandidater inviteres til intervju/videokonferanse.
Skriftlig søknad med CV, referanser og annen ønsket dokumentasjon sendes
Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka eller post@leka.kommune.no innen 13.mai 2016.
Kontaktperson ordfører tlf 975 97 663 – 743 87 025
Muntlige forespørsler behandles konfidensielt, men søknad behandles i henhold til Offentleglova.
Dersom søknad om ikke å offentliggjøre søkernavn blir avslått, vil vi varsle søker slik at søknaden eventuelt kan trekkes.
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Stillinger for helsefagarbeider eller sykepleierstudent
1. Vikariat på 45-50 % stilling i 6 måneder med mulighet for fortsettelse.
2. To faste stillinger på 13,5 %.
3. Vikariat på natt fram til mars 2017, 37 % stilling.
Leka kommune søker etter helsefagarbeider eller sykepleierstudent som i samarbeid med andre ansatte har ansvar for at pleieog omsorgstjenesten i Leka kommune drives på en kvalitativ god og faglig forsvarlig måte. Dette i henhold til lover, forskrifter,
vedtatte prosedyrer, kommunens målsettinger og driftsplan.
Tjenesteområdet gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune.
Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med
langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleieog omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med
spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus og det må
påregnes arbeid hver 3. helg.
Generelle arbeidsoppgaver
Bruke kommunens kvalitetssystem
Delta i arbeid med driftsplan og opplæring
Kvalifikasjoner
Autorisasjon som helsefagarbeider, eller dokumentasjon på relevant praksis/ utdanning.
Søker må kunne arbeide selvstendig og være fleksibel i forhold til endrede
arbeidsoppgaver.
Vi tilbyr deg
Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Leka kommune er en IA-bedrift
Flyttegodtgjørelse iht. kommunens reglement
Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Leka kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste
stillinger.
Ved eventuelt krav om fortrinn, ber vi om at dette legges fram i søknaden.
Søknad
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf. 74 38 72 00.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no,
eventuelt Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka.
Søknadsfrist 30.april, ledig fra 1.mai 2016

Assisterende sykepleiesjef – 100 % fast
Leka kommune søker etter assisterende sykepleiesjef som i samarbeid med sykepleiesjef har ansvar for at pleie- og
omsorgstjenesten i Leka kommune drives på en kvalitativ god og faglig forsvarlig måte. Dette i henhold til lover, forskrifter,
vedtatte prosedyrer, kommunens målsettinger og driftsplan.
20 % stilling er avsatt til administrasjonstid.
Tjenesteområdet gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune.
Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med
langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleieog omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med
spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus og det må
påregnes arbeid hver 3. helg.
Generelle arbeidsoppgaver
Bruke kommunens kvalitetssystemer
Kunne bruke Profil, kan bli pålagt systemansvaret for profil.
Delta i arbeid med driftsplan og opplæring
Veiledning av personell
Bestilling av varer. Betale regninger.
Sørge for oppdatering av endrings/evalueringsmeldinger
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Min Vakt - Innleie av personell i daglig drift
Planlegge og ha ansvar for internundervisning
Kvalifikasjoner
Må være autorisert som sykepleier.
Søker må kunne arbeide selvstendig og være fleksibel i forhold til endrede
arbeidsoppgaver.
Vi ønsker primært en sykepleier med ledererfaring og lederutdanning.
Det stilles krav om bestått minimum Norskprøve 3 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan
dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper
Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne og vilje til å sette mål, evaluere og korrigere. Vi søker etter
en person med gode samarbeidsevner og som evner å se muligheter og motivere sine medarbeidere.
Vi tilbyr deg
Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Leka kommune er en IA-bedrift
Flyttegodtgjørelse iht. kommunens reglement
Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Leka kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste
stillinger.
Internt opprykk kan medføre ledighet i sykepleierstilling, skriv i søknaden om du ønsker å søke på denne i tillegg.
Ved eventuelt krav om fortrinn, ber vi om at dette legges fram i søknaden.
Søknad
Spørsmål ang. stillingen kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf. 74 38 72 00.
Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no,
eventuelt Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka.
Søknadsfrist 30.april, ledig fra 1.mai 2016

Flyktningmottak - I rute med flyktningarbeidet
Vi får nå bosetting som planlagt 1.juli 2016. Vi har en god dialog med IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og får de 10
flyktningene som er avtalt. Arbeidet med boligene er i rute. Vi forbereder nå velkomsten og sommerprogrammet for våre nye
innbyggere. Det vil bli enten syrere eller eritreere. Og sannsynligvis menn. 80 % av alle flyktninger er menn, og da tar vi i mot de
som trenger å bli bosatt her. Blant dem kan det være noen med rett på familiegjenforening , slik at vi på sikt kan få familier. Nå
er vi i «startgropa» og det er bra den blir i den fineste årstida. Vi satser på at de nye innbyggerne blir med på det som ar av
aktiviteter på Leka i sommer.
Ta kontakt dersom det er spørsmål eller innspill.
Mvh
Margrete Aarmo
Flyktningkoordinator
Leka Kommune
Mobil: 91353709

Årsmøte i studieforbundet næring og samfunn
Det avholdes årsmøte i studieforbundet Næring og Samfunn avd. Leka (tidligere bygdefolkets studieforbund) tirsdag 3. mai kl.
20.00 på Lekatun.
Saker som ønskes tatt opp på møtet må meldes innen 2. mai til Tove Rørmark, på e-post tove.rormark@leka.kommune.no
Styret i Leka SNS

Tannlegekontoret på Leka er stengt
Det har oppstått feil på behandlingsstolen på tannlegekontoret på Leka, og det må installeres ny stol. Av ulike årsaker er ny stol
først på plass etter sommeren. I mellomtiden får pasientene tilbud om behandling på Ytre Namdal tannklinkk på Rørvik. De
pasientene som har time på Leka vil bli kontaktet. Har du behov for å snakke med tannlegekontoret, ring 74 12 63 90.

4

Gruppeopphold ved Namdal Rehabilitering
Mestrings- og motivasjonsgruppe med fokus på hverdagsrehabilitering for eldre hjemmeboende.
En god del av tilbudet vil foregå i gruppe, både undervisning og som trening i sal og basseng. Det vil også inneholde individuell
kartlegging og oppfølging.
Tilbudet er ment å være både rehabiliterende, forebyggende og motiverende med tanke på å opprettholde og oppnå best mulig
funksjon, for fortsatt å kunne bo hjemme og være mest mulig selvhjulpen i hverdagen.
Dere får også undervisning, i tema som motivasjon og fallforebygging,
samt praktiske øvelser med tanke på forebygging av fall.
Ellers vil oppholdet inneholde ulike aktivitetstilbud,
både innendørs og utendørs, og måltider i sosiale omgivelser.
Ta med klær og sko etter vær og årstid. Vi har fast ukentlig aktivitetsdag
som er tilrettelagt for at alle kan delta.
Oppmøtetid på innkomstdag er kl 1100,
gi oss beskjed på telefon 74 32 21 00 hvis du ikke rekker det.
Meld din interesse til legen eller sykepleiesjef
i Leka kommune – 743 87 000.
Med vennlig hilsen ansatte ved Namdal Rehabilitering

LHL LEKA minner om kurs i å lage asiatisk mat
lørdag 30. april kl. 09.00 i Lille Herlaughall. Kursavgift kr. 400 som inkl. matvarer til rettene.
Påmelding snarest til leder/studieleder Bente Martinsen tlf. 743 99644 eller mobil 456 37 541.
VELKOMMEN!

Oppussing av gravsteder
I løpet av mai kommer det skrifthugger til Gutvik og Leka, som foretar skrifthugging på og oppussing av gravmonumenter.
Ønskes slikt utført, så ta kontakt med Leka begravelsesbyrå ved Alfred O. Pettersen, tlf.97 11 47 01.

Årsmøte i Coop Leka SA
tirsdag den 26. april 2016 kl. 2000 i Lille Herlaughall, Leka.
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning
Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og referent, samt 2 medl. til å underskrive møteboka
Årsmelding 2015
Regnskap for 2015
Budsjett for 2016
Kjøpebonus for 2016 – orientering
Evnt. innkomne forslag,
(må være sendt styret innen 18. april)
Valg i henhold til vedtekter. (se valgoversikt bak i årsberetningen)
Etter årsmøtet blir det servert kaffe og kaker. VEL MØTT! Styret.
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Felleskjøpet Rørvik arrangerer FK-Vårdag på Leka
torsdag 28.april kl .1100 – 1500 på Lekamøya spiseri.
Vi kommer som i fjor med fullt mannskap, Olav Aspli, butikk,tonn,
maskin og I-mek. Møt opp for gode tilbud.
Vi har med et godt utvalg av varer.

Har noe god potet på lager enda, kr.8/kg. Ring og bestill: tlf.743 99 682, Jostein Reppen.
Åpen dag på everket lørdag 23.april kl.1200 – ca.1500.
Vi har produkter til salgs, og vi har stående ting under arbeid – kom og se
på noe av det vi driver med i bygdekvinnelaget.
Loddsalg/trekking på vinner av bilde. Og selvfølgelig blir det kaffe og biteti. Velkommen!

Asfaltering?
Jeg skal få utført asfaltering på diverse prosjekter i juni/juli 2016. Hvis det er flere som ønsker å få utført asfaltering samtidig, er
det bare å ta kontakt før 20.mai. Jan Erling Pettersen, telefon 91343873.

OBS Storsymøte i Gutvik flyttes til tirsdag 19. april
Tirsdag 19. april inviterer Leka Sanitetsforening til storsymøte i
Gutvik bedehus kl. 1700
Kaffe og mytji-attåt, loddsalg og noen overraskelser
Hjertelig velkommen til en trivelig stund! Styret

2T april 2016 Ta deg en tur, vi er der for deg!
Timeplan 2T Leka IL 2016
Kl
18:30
19:00
19:30

Mandag

Tirsdag
Spinn 30/ styrke 15 min

Styrke/kondisjon Bootcamp
Pump/utøyning 30 min

Torsdag

Spinn 45

Vi har styrkerom og to tredemøller, som det bare er å bruke når vi er åpent.
Voksne (1 vgs og oppover).
Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening.
Husk gode treningsko, vannflaske og håndkle!
Kom som du er! Ps: Det er lov å komme og se /prøve
Vi holder til i kjelleren på helsesenteret. Inngang fra baksiden.

Trimkortsesong 2016
Trimkortene for sesongene 2016 er nå lagt ut på Coopen og Jokeren – kr.20 pr kort.
Ny post nr 35: Briktdalsfossen.
Vi trenger hjelp fra alle sammen til å holde postene/trimløypene vedlike.
Ligger en stolpe nede, rett den opp, er en varde rast ut, prøv å bygg den opp. Har du en hagesaks for hånden,
ta den med slik at du kan klippe greiner som du synes er i veien på løypa.
Kos dere på tur og tusen takk for hjelpen.
Allidrettsgruppa
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GUDSTJENESTER I LEKA 2016
Søndag

17. april

Gutvik bedehus

Kl. 11.00

Gudstjeneste

Torsdag

21.april

Leka kirke

Kl. 1900

Samtalegudstjeneste – kirkekaffe konf.foreldre

Tirsdag

17. mai

Leka kirke

Kl. 11.15

Høytidsgudstjeneste

Lørdag

21. mai

Leka kirke

Kl. 11.15

Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag

04. juni

Leka kirke

Søndag

05. juni

Leka kirke

Uke 29

Tårnagentarrangement-trosopplæringstiltak
Kl. 11.15

Steinhytta

September

Gudstjeneste med tårnagenter – kirkekaffe v tårnagentforeldre
Friluftsgudstjeneste
Konfirmantjubileum 50-60-70 år

Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik 951 09 887 eller Elin Hukkelås 942 19 883

ENDRING AV KONTORDAG PÅ LEKA KIRKEKONTOR
Fra 1. mars 2016 blir det fast kontordag på kirkekontoret første torsdag i måneden. Dette som en prøveordning ut 2016.

______________________________________________________________________

________

__

VASKEDUGNAD I LEKA KIRKE LØRDAG 30. APRIL KL. 1030
Menighetsrådet håper mange stiller opp på dugnaden slik at kirka fremstår
gullende ren og skinnende til pinse, 17. mai og konfirmasjon.
Dess flere som hjelper til – dess fortere blir vi ferdig.
Menighetsrådet stiller med kaffe og bite-ti.

Vel møtt til gudstjeneste i Gutvik bedehus 17. april kl. 11.00 ved
Dagfinn Thomassen og Hans Ivar Ellingsen

Danse mi vise, gråte min sang
Vinden blæs synna og vinden blæs norda,
lyset og skuggen er syskjen på jorda.
Sommer'n er stutt og vinter'n er lang.
Danse mi vise, gråte mi sang.

Friarar er vi om vona er lita,
nynn om a' Berit, så får du a' Brita.
Drøm på din sten at du sit på et fang.
Danse mi vise, gråte mi sang.

Innunder yta glir moldmørke årer,
blåveisen blømer i gråbleke vårer.
Livstrua bryt gjennom tela og tvang.
Danse mi vise, gråte mi sang.

Somme er fattige, somme er rike.
Bare tel slutt er vi jamsi's og like.
Vegen er lystig og vegen er vrang.
Danse mi vise, gråte mi sang.
(Einar Skjæråsen)
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Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning min 75 årsdag.
Vennlig hilsen Solveig F. Johansen

FASTE AKTIVITETER OG ÅPNINGSTIDER
BIBLIOTEKET 74 38 70 00
Mandag

1130 – 1300

Onsdag

1130 - 1430

1830 - 1930

VERTSHUSET HERLAUG 74 39 91 99
Mandag-fredag

1100 - 1800

Lørdag

1200 - 1800

Søndag (middagsservering mellom kl.1400 og 1730)

2100 - 0200
1200 - 1800

LEKAMØYA SPISERI 417 68 615
OFFENTLIG BADING – bassenget ved Leka barne- og ungdomsskole
Mandag

1800 – 2000

For alle

Onsdag

1800 – 1900

Småbarn / familie

1900 – 2000

Alle

2000 – 2100

Voksne

2T – treningslokale i kjelleren ved helsesenteret, inngang på baksida
1900 –

Program 1 styrke / kondisjon/bootcamp

1930 -

Pump/uttøyning

Tirsdag

1830 -

Spinn 30 / styrke 15

Torsdag

1930 -

Spinn 45

Mandag

LEKA BLANDAKOR – lille Herlaughall
Mandag

1915 - 2215 Annen hver mandag

MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER
APRIL 2016
Tirsdag 19.

Kl.1700

Storsymøte i saniteten – OBS: ENDRET DAG!

Gutvik bedehus

Onsdag 20.

Kl.1900

Folkemøte om eventuell grensejustering på Austra

Vonheim, Sørhorsfjord

Torsdag 21.

Kl.1030

Kommunestyremøte

Lekatun

Tirsdag 26.

Kl.1500-1800

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Leka

Lørdag 30.

Kl 1030

Vaskedugnad

Leka kirke

Tirsdag 10.

Kl.1030

Formannskapsmøte

Lekatun

Tirsdag 10.

kl.1230-1330

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Gutvik

Tirsdag 10.

Kl.1500-1800

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Leka

Lørdag 21.

Kl.1115

Konfirmasjonsgudstjeneste

Leka kirke

Tirsdag 24.

Kl.1500-1800

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Leka

Torsdag 26.

Kl.1030

Kommunestyremøte

Lekatun

MAI 2016

JUNI 2016
Tirsdag 7.

Kl.1030

Formannskapsmøte

Lekatun

Tirsdag 7.

kl.1230-1330

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Gutvik

Tirsdag 7.

Kl.1500-1800

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Leka

Torsdag 16.

Kl.1030

Kommunestyremøte

Lekatun

Tirsdag 21.

Kl.1500-1800

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Leka

JULI 2016
Tirsdag 5.

Kl.1500-1800

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Leka

Tirsdag 19.

Kl.1500-1800

Rulle mobil gjenvinningsstasjon

Leka

Uke 28 - 29

Lekafestivalen - Herlaugsdagene

Gutvik og Leka
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