nr. 1/18
_________________________________________________________________
Utgiver:

Leka kommune

Dato: 05. jan. 2018

Leka kommune
ønsker
alle lesere
et riktig
godt nytt år.
Litt å starte året med:
Nytt kommunenummer etter sammenslåing av fylkene:

Fra 1.1.2018 er nord- og sørfylket slått sammen til Trøndelag fylke, og kommunene er
tildelt nye nummer.
Leka har hatt nummer 1755 - nytt nummer er 5052.

Kveldsmøte med Innovasjon Norge
mandag 8. januar 2018.

Bruksutbygging og innovasjon i Landbruket
Sted: Lekamøya Spiseri
Tid: Kl.19:05 – 21:00 (mer side 7)

LHL Leka ønsker velkommen til medlemsmøte på
Lekamøya Spiseri lørdag 13. januar kl. 1400.

(mer side 7)
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Informasjon fra Leka kommune

Nye åpningstider på servicekontoret
Servicekontoret på Lekatun er nå åpent fra klokken 09.00-15.00 alle hverdager.
Dette gjelder også for sentralbordet.
Du kan ringe direktenummer om du ønsker å kontakte andre kontorer
utenom åpningstiden, dvs før kl.09.00 og etter kl.15.00.
Annette Pettersen (bygg/teknisk): 743 87 019
Venke Thorsen (kultur/næring): 743 87 020
Kristin Floa (landbruk/vilt): 743 87 017
Beathe Mårvik (formannskapssekretær): 743 87 026
Siv Aune (økonomi/lønn): 743 87 045
Ewa Lyczkowska (økonomi): 743 87 027
Randi Grøndal (økonomileder): 743 87 012
Rådmann Solveig Slyngstad: 743 87 018
Ordfører Per-Helge Johansen: 743 87 025
Kirsti Hoff (personal/stab,støtte): 743 87 024
Legekontor (telefontid 1100-1200): 743 87 038
Sykestua: 475 08 605

Temperatur i bassenget

Det vil være noen dager med nedsatt temperatur i bassenget på grunn av en
varmekilde som må repareres, i tillegg til at vi venter på ny fjernkontroll til det ene
bassengtrekket. Vi beklager dette, men da har dere i hvert fall en forklaring på
hvorfor det er kaldere enn vanlig i bassenget.
Teknisk avdeling

Ny rektor på Leka barne- og ungdomsskole

Bjørn Helge Henriksen er tilsatt i årsvikariatet som rektor ved skolen.

Rulle – åpningstider 2018

Leka (Rulle)
Sommer (april – t.o.m. Oktober): Tirsdag i oddetallsuker kl. 15.00-17.30
Vinter (Jan, feb, mars, nov, des): Andre tirsdag i mnd. kl. 15.00-17.30
Leka/Bindal/Nærøy
Sommer (april – t.o.m. Oktober):– 02. mai, 06. juni og 05. september. Gutvik kl.
1400-1500, Kjella kl. 1530-1630.
Kundesenter telefonnummer: 74 28 17 60
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Hjelp renovatøren på vinterføret!
Husk å måke og strø slik at renovatøren kan komme seg
greit fram med avfallsdunkene!

Har du riktig adresse?

Når du flytter innad i kommunen må du også melde flytting til folkeregisteret.
Dette er spesielt viktig når vi har veiadresser i kommunen!
Lurer du/dere på noe, ta kontakt med Leka kommune 74 38 70 00.

Møtebok fra kommunestyret 8. desember 2017
PS 71/17 Godkjenning av lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg
og om regulering av feiegebyret i Leka kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2017
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i
Leka kommune vedtas. Forskriften er gjeldende fra 01.01.2018.
2. Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i
Leka kommune kunngjøres etter forvaltningslovens § 38.
3. Stillingsandel feier økes fra 10 % til 15 %.
4. Brannsjef delegeres myndighet til å ivareta oppgaver etter brann- og
eksplosjonsvernloven.
PS 72/17 Godtgjøring i hht avtale – Unntatt offentlighet
PS 73/17 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2017
Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ordfører godtgjøring for 2018 fastsettes til 70 % av den til enhver tid gjeldende
godtgjøring for stortingsrepresentanter med kr. 650.000,-.
Reglementet for godtgjøring til folkevalgte pkt 1 endres tilsvarende.
Setningen om ordførers stillingsstørrelse fjernes fra reglementet for godtgjøring til
folkevalgte.
Varaordførers godgjøring for 2018 fastsettes til kr. 25.000,-.
Kostnadsøkning på ansv/tj 101 politisk virksomhet legges inn i budsjett for 2018.
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PS 74/17 Lærling Leka barnehage
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2017
Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Leka barnehage tar i mot lærling fra 01.01.2018. Kostnader på 78 262 kroner legges
inn i budsjettet for 2018 på ansv/tj 241 barnehage.
Budsjettøkning dekkes ved bruk av disposisjonsfond 25 600 801.
Styrer i Leka barnehage er faglig leder og veileder for eleven i læretiden.
PS 75/17 Samferdsel-endring rutetider og korrespondanse fly-ferge
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2017
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Leka kommune anmoder TTS og fylkeskommunen om å synkronisere
fergerutetabellen med siste flyankomst Rørvik 22.00. Dette medfører en endring av
siste fergeavgang til kl. 23.25 fra Gutvik.
PS 76/17 Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2017
Korrigering fra rådmann:
Pkt 4.2 side 14 i gebyrregulativ endres slik:
Hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002.
Memoriakonto (det vil si at kostnadene for kommunen har vært større enn
inntektene) viser pr 1.1.2017 beløp på 131.586 kroner. Satsene for bolig uendret fra
2017 til 2018.
Feie- og tilsynsgebyr for bolig kr. 637,- pr år.
Feie- og tilsynsgebyr for hytter/fritidsboliger og gassanlegg fastsettes til kr.290- pr år.
Beløpene er eks. mva.
Tilleggsforslag fra SP v/ Ole Kr. Holand:
Vi ønsker å få til behandling en sak: «Boligpolitikk i Leka kommune»
Dette gjelder bla.:
Husleienivå
Hva skal legges i begrepet «utleie til selvkost»
Utleiereglement – gjennomgang/fornyelse
Salg av kommunale boliger
Denne saken ønsker vi å få til behandling tidlig i 2018.
Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff:
Det skal i løpet av 2018 lages en plan for fremtidas eldreomsorg i Leka. Målsettingen
skal være at individer med ulike diagnoser i nødvendig grad skjermes fra hverandre
og i forbindelse med aktiviteter på dagtid.
En god og verdig eldreomsorg for alle grupper må være et langsiktig mål.
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Endringsforslag fra Mari-Anne Hoff:
Eiendomsskattesatsen beholdes uendret fra 2017 til 2018.
1. Votering: Endringsforslag fra Mari-Anne Hoff om uendret eiendomsskattesats
enstemmig vedtatt.
2. Votering: Korrigering fra rådmann om innføring av feiegebyr for hytter/fritidsbolig
og gassanlegg enstemmig vedtatt.
3. Votering: Tilleggsforslag fra SP v/ Ole Kr. Holand og Mari-Anne Hoff enstemmig
vedtatt.
4. Votering: Formannskapets innstilling med de korrigeringer som er gjort enstemmig
vedtatt.
Vedtak
1. Skattevedtak 2018
1.1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
1.2. Eiendomsskatt utskrives med 2 kroner for hver krone 1000 av takstverdi på
bolig og fritidseiendommer. For verk og bruk, næring og ubebygde tomter
utskrives eiendomsskatt med 7 kroner for hver krone 1000 av takstverdi.
2. Budsjettvedtak 2018
2.1. Rådmannens forslag til budsjett for Leka kommune vedtas slik det går frem av
det drifts- og investeringsbudsjettet, jf kapittel 7 og 5 i budsjettdokumentet.
2.2. Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger slik det fremgår av
budsjettdokumentets vedlegg med korrigering fra rådmann om innføring av
feiegebyr for hytter/fritidsbolig.
2.3. Investeringer forutsettes finansiert slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf
tabell og kapittel 5.4.
2.4. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2018:
2.4.1. Lån til investeringer på inntil 3.720.000 kroner.
2.4.2. Lån til startlånsordningen på inntil 500.000 kroner.
2.5. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å
inngå de nødvendige låneavtaler for kommunal innlån og utlån. Rådmannen gis
videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
Vi ønsker å få til behandling en sak: «Boligpolitikk i Leka kommune».
Dette gjelder bla.:
Husleienivå
Hva skal legges i begrepet «utleie til selvkost»
Utleiereglement – gjennomgang/fornyelse
Salg av kommunale boliger
Denne saken ønsker vi å få til behandling tidlig i 2018.
Det skal i løpet av 2018 lages en plan for fremtidas eldreomsorg i Leka. Målsettingen
skal være at individer med ulike diagnoser i nødvendig grad skjermes fra hverandre
og i forbindelse med aktiviteter på dagtid.
En god og verdig eldreomsorg for alle grupper må være et langsiktig mål.
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PS 77/17 Namdal Regionråd - stadfesting vedtekter og budsjett 2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2017
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Justerte vedtekter og budsjettoppsett med kommunefordeling vedtas som foreslått.
For Leka kommune medfører dette en årlig utgift på kroner 51 646.
PS 78/17 Valg av revisor
Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.12.2017
Votering: Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Revisjon Midt-Norge Sa velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

Møteprotokoll fra formannskapet 8. desember 2017
PS 90/17 Tilsetting i vikariat som rektor ved Leka barne- og ungdomsskole
Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bjørn Helge Henriksen tilbys ett års vikariat som rektor ved Leka barne- og
ungdomsskole med oppstart 2.1.2018. Lønn avklares med Bjørn Helge Henriksen før
tiltredelse.
PS 91/17 Tilsetting i stilling som oppvekstleder
Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Halvard Rørstad tilbys stilling som oppvekstleder i Leka kommune med tiltredelse
1.april 2018. Det utformes lederavtale med et halvt års prøvetid. Lønnsmessig
plassering settes til kroner 685 000.

Kunngjøring

Fagforbundet Leka avholder årsmøte onsdag 24.01.2018 kl. 18 på Lekatun.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles av årsmøte, må sendes til
styret v/ Torill Grande innen 15. januar.
Styret
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Kveldsmøte med Innovasjon Norge mandag 8. januar
2018.
Bruksutbygging og innovasjon i Landbruket
Sted: Lekamøya Spiseri
Tid: Kl.19:05 – 21:00
(Viser til tidligere kunngjøring med påmeldingsfrister for samtale, gårdsbesøk mm)
Alle som har tanker om innovasjon/utvikling av drifta si inviteres til møte.
Lisa Salin Brøndbo fra Innovasjon Norge vil holde innlegg og fortelle om ulike muligheter:
- hva og hvordan innovasjon Norge kan bidra når man skal utvide fjøset, både
finansiering med lån og tilskudd
- hvilke trender vi ser i Trøndelag, litt om framtidsutsikter og ny teknologi,
- litt om søknadsprosess, byggeprosess og generelt hva som rører seg mm
Mulighet for 1-til-1 møte eller gårdsbesøk tirsdag den 9. januar
For de som går med konkrete planer og som ønsker 1-til-1-møte med Lisa S. Brøndbo, kan
dette foregå etter møtet.
Det er mulighet for 1-1-møte etv. også gårdsbesøk dagen etter (tirsdag 9. januar).
Det bør være meldt inn i god tid på forhånd om dere ønsker samtale eller
gårdsbesøk.
Velkommen
Mvh
Kristin Floa
Leka kommune I Landbrukskontoret
Telefon +47 743 87017
Mobil +47 950 31415

LHL Leka ønsker velkommen til medlemsmøte på
Lekamøya Spiseri
lørdag 13. januar kl. 1400.
Det serveres middag med kaffe og dessert.
Viktig møte: vi skal planlegge årets aktiviteter, og styret ønsker at så mange som
mulig deltar i planlegging av
- Kurs
- Samlinger i aktivitetsgruppa
- Turer til sommeren
Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen.
Styret
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2T 2018!
Timeplan 2T Leka IL 2018
Kl
Mandag
19:00 Div
Styrke/kondisjon/
Uttøyning
19:30

o

Tirsdag

Torsdag

Spinn
45/styrke

Spinn
45/styrke

Før man kan benytte seg av 2T må man først ha betalt medlemsavgift i
Leka IL. 500,- per familie,
300,- per voksen.
Kontonr hovedlaget: 4212 18 77885
Priser:
Pris for kun å være med på instruktørøkter samt bruk av treningsrom i
åpningstiden.: kr 300,- per halvår for voksne,
for hele 2018 er det kr 500.
Bruk av 2T utenom åpningstidene med brikke
Mandag – Søndag, kl 06.00 – 22.00.
Voksen: kr 500,- per halvår, eller kr 800 for hele 2018.
Student/ungdom: kr 250,- for hele året.
Inkluderer fri adgang til spinning og styrkeøkter.
Kontonummer Leka IL 2T: 4212 21 54 992

Medlemskontingent i Leka IL 2018
Ungdom og voksne som er med på svømming, småbarnstrim,
ballspill, fotball, badminton, spinning, step, styrke
med m.m. - dvs
ALL aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T –
HUSK Å BETALE MEDLEMSKAPET DITT/DERES I LEKA IL
Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper.
Barn/Ungdom frem til 16 år
Ungdom/voksne fra 16 år og opp
Familie
Støttemedlem

kr.
kr.
kr.
kr.

250
300
500
100

pr
pr
pr
pr

år!
år!
år!
år!

Kontonummer: 4212 18 77885.
Ingen betaling – ingen forsikring!
(det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen
og Kjell Arve Sønnesyn)
Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene –
til glede for store og små.
Hilsen Styret i Leka IL
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SVØM LANGT
TIL KOS 2018
Leka svømmehall er igjen med i kampanjen Svøm langt.
Alle kan delta.

Voksne som svømmer over 10.000 meter i løpet av kampanje-perioden (5.000 meter for
funksjonshemmede), og barn som svømmer 2.500 meter (1.500 meter for
funksjonshemmede) er med i trekningen av en tur til Kos.
Registreringskort er i svømmehallen.
”Svøm deg til Kos” er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i
perioden 1. januar til 31. mars. Kampanjen har utviklet seg til å bli Norges største
mosjonskampanje.
Svømming kan være god og varm mosjonsaktivitet, spesielt på kalde vinterkvelder. Gjennom
svømming får man trent hele kroppen, samtidig som det er sosialt å reise til svømmehallen
sammen med venner og familie.

Gudstjenester i Leka 2018
Søndag

14. jan

Leka kirke

Kl. 11.30

Bibelgudstjeneste med bibelutdeling til
5.kalssinger, kirkekaffe

Søndag

04. febr

Leka kirke

Kl. 11.30

Gudstjeneste med dåpspåminnelse, kirkekaffe
2- og 3 åringer inviteres

Søndag

04. mars

Leka kirke
Gutvik bedehus

Kl. 1130
Kl. 15.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

Torsdag

29. mars

Leka sykestue

Kl. 11.00

Nattverdgudstjeneste (skjærtorsdag)

Søndag

01. april

Leka kirke

Kl. 15.00

Søndag

29. april

Leka kirke

Kl. 11.30

Gudstjeneste med konfirmantene
Kirkekaffe

Torsdag

17. mai

Leka kirke

Kl. 11.15

Gudstjeneste

Lørdag

19. mai

Leka kirke

Kl. 11.00

Søndag

03. juni

Leka kirke

Kl. 15.30

Konfirmasjonsgudstjeneste (pinseaften)
Tårnagentgudstjeneste
(Tårnagenter møter kl. 09.30)

Høytidsgudstjeneste (påskedag)

Januar er årets første måned og har 31 dager. Den er oppkalt etter den romerske guden Janus, romersk
gud for all begynnelse. Guden har fått sitt navn etter det latinske ordet for dør (ianua), og symbolsk vil det si
at januar er åpningsmåneden – «døra» inn til det nye året.
Januar ble vedtatt som årets første måned i år 154 f.Kr. av det romerske senatet. Romernes navn på måneden
var Januarius.
På norrønt ble måneden kalt Torre(en jotne, og representerer en form for eldre naturguddom som er vagt
definert i norrøn mytologi). På klassisk latin ble måneden kalt (mensis) Ianuarius.
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MØTER, ARRANGEMENT, AKTIVITETER, FRISTER

Lørdag 13.
Mandag 22.
Onsdag 24.

Kl. 19.05 –
21.00
Kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 18.00

JANUAR
Bruksutbygging og innovasjon i landbruket,
Innovasjon Norge
Medlemsmøte LHL
Formannskapsmøte
Årsmøte, Fagforbundet Leka

Onsdag 31.

Kl. 1030

Kommunestyremøte

Mandag 8.

Lekamøya Spiseri
Lekamøya Spiseri
Lekatun
Lekatun
Lekatun

NYTTIGE TELEFONNUMMER mm
Leka kommune, servicekontor
kl.09.00 – 1500
Publikumsåpne kontorer kl.11.00 – 14.00
Kontakt/info.:
74 38 70 00
post@leka.kommune.no
www.leka.kommune.no
Lege og legesekretær
74 38 70 38
kl.1100 – 1200 mandag- fredag
(fredager kun lege til stede)
Legevakt
116117
Nødnummer legevakt
113
Politi
02800
Nødnummer politi
112
Brann
110
Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik
74 11 54 21
Veterinærvakt
74 39 91 66
Kontakt ved påkjørsel av dyr Oddgeir Haug
91 85 22 51
Leif Pettersen
95 82 65 28
Leka sykestue
47 50 86 05
Hjemmesykepleien
90 11 05 72
Pasienttelefon, sykestua
47 51 50 10
Kirkekontor
74 39 54 00
Sokneprest Donata Faustmann
94 13 20 96
Tilbringertjenesten og handlerute
07417
Leka Taxi AS
40 69 27 00
Leka vassverk SA, leder Arve Haug
743 99 356 / 91 17 85 43
driftsansvarlig Anders Larsen 743 99 336 / 91 59 66 96
Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor
74 38 26 00
Skatteetaten; ligningskontor
80 08 00 00
NAV (Leka tirsdag og torsdag kl.1100 – 1400)
55 55 33 33
Lekaferga
95 73 70 53
Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19. januar, frist for innlevering av stoff er
mandag 15. januar.

Nye muligheter
Vinter'n gikk som vanlig.
Det var ikke mange fuglene som sang.
Likevel tror jeg at våren
vil prøve seg nok en gang!
Lillebjørn Nilsen
Fra «Se alltid lyst på livet», 1982.
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