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Saksprotokoll fra  Kommunestyret den 16.06.2022 

  

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

1. Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskap og årsberetning for 2021 tas til etterretning.  

2. Leka kommunes regnskap for 2021 godkjennes.  

3. Leka kommunes årsberetning for 2021 godkjennes. 

4. Regnskapsmessig merforbruk på kr. 11 887 712 dekkes ved bruk av disposisjonsfond 25600802. 

5. Regnskapsmessig uinndekket finansieringsbehov på kr. 2 768 643 dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond 25600802. 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll fra  Formannskap den 01.06.2022 

  

Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

1. Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskap og årsberetning for 2021 tas til etterretning.  

2. Leka kommunes regnskap for 2021 godkjennes.  
3. Leka kommunes årsberetning for 2021 godkjennes. 
4. Regnskapsmessig merforbruk på kr. 11 887 712 dekkes ved bruk av disposisjonsfond 25600802. 

5. Regnskapsmessig uinndekket finansieringsbehov på kr. 2 768 643 dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond 25600802. 

 

  



 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskap og årsberetning for 2021 tas til etterretning.  
2. Leka kommunes regnskap for 2021 godkjennes.  
3. Leka kommunes årsberetning for 2021 godkjennes. 
4. Regnskapsmessig merforbruk på kr. 11 887 712 dekkes ved bruk av disposisjonsfond 25600802. 
5. Regnskapsmessig uinndekket finansieringsbehov på kr. 2 768 643 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond 25600802. 

 

  



 

Hjemmel for vedtak 

 

Bakgrunn for saken 

Leka kommunes årsregnskap for 2021 med uavhengig revisors beretning datert 08.04.2022.  
Årsregnskap med noter og årsberetning. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Leka kommunes regnskap for 2021, behandlet som sak 8/22 den 
24.05.2022. 
 
Vurdering 

Regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir en dekkende fremstilling av den finansielle 
stillingen i Leka kommune pr 31.12.2021, og resultatregnskapet som ble avsluttet pr denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

Driftsregnskap 
Årsregnskapet viser et merforbruk på kr. 11 887 712, som dekkes ved bruk av disposisjonsfond.  
 
Investeringsregnskap 
Investeringsregnskapet viser et regnskapsmessig uinndekket finansieringsbehov på kr. 2 768 643, som 
foreslås dekt ved bruk av disposisjonsfond.  
 
Etter kommunedirektørens oppfatning gir disse dokumentene godt innblikk i kommunens økonomiske 
stilling pr 31.12.2021. 
  

 

 

 

Oddvar Aardahl 
kommunedirektør 
 

Melding om vedtak sendes 
 
 
 











































































































  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 24.05.2022 08/22 

 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 21/261 - 9 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 

kommunens årsberetning 2021.  
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning 

 
Vedlegg 
Leka - Kontrollutvalgets uttalelse 2021 
Revisjonsberetning 2021 
Nummerert brev 6 
Årsregnskap 2021 
Årsberetning 2021 

 
 
Behandling: 

Kommunedirektør og revisor orienterte hhv. om årsregnskap/årsberetning og 
revisjonsberetning/nummerert brev nr. 6. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Revisjonsnotat datert 08.04.22 og kommunedirektørens svar av 13.05.22 ble fremlagt i 
møtet. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til nytt pkt. 3: 
Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra revisor på oppfølgingen av de påpekte 
forhold i revisjonsnotat i neste møte. 

 
Enstemmig med tilleggsforslag. 
 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning 

            3. Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra revisor på oppfølgingen av    de 
påpekte forhold i revisjonsnotat i neste møte. 

 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret er ansvarlig for å forvalte kommunens økonomi, herunder vedta 
årsregnskap og årsberetning, jf. kommuneloven § 14-2. Årsregnskapet skal vise 
kommunens inntekter og bruk av midlene den har til rådighet. Årsregnskapet må sees i 
sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse noen av de viktigste 
dokumentene kommunestyret behandler i løpet av året. 
 
Fristen for å levere årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 22.02. og 31.03, jf. 



kommuneloven §14-6 og 14-7. Revisjonsberetningen skal avlegges innen 15.04. 
Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning innen 30.06. 
 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomisk oversikt og noteopplysninger. Årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme 
detaljnivå som i årsbudsjettet.  
 
Kommunekassens årsregnskap  
Kommunekassens årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk, og avlagt innen fristen.  
 
Noen kommentarer til årsregnskapet: 
Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet viser at kommunekassen hadde kr 84,7 mill til fordeling netto drift i 2021.  
Brutto driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter kr – 13,6 mill kr. Netto 
driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag og er på kr 11,9 
mill kr. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er på -12,4%. Kommunens måltall er 
 – 1,36%. Teknisk beregningsutvalg (TBU) sier at netto driftsresultat bør være minimum 
1,75%, men bør helst være over 4%. 
 
Alle sektorene har hatt et merforbruk i driften i 2021, og nevner spesielt helse og velferd, 
samt teknisk og eiendom. Driftsregnskapet gjøres opp i balanse med et nettoforbruk av 
disposisjonsfondet på 10,6 mill.kr.  
 
Investeringsregnskapet 
Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2021 var på kr 4,4 mill.kr mot kr 4,3 
mill. kr) i 2020. Investeringene ble ca. kr 4,3 mill.kr lavere enn revidert budsjett. Opprinnelig 
investeringsbudsjett var på 49,1 mill.kr. Lånefinansieringen av anleggsmidler ble i 2021 på 
0,6 mill.kr mot kr 0,8 mill. kr i 2020.Kommunen hadde kr 2,3 mill.kr udekket fra tidligere i 
investeringsregnskapet som ble dekket opp i 2021.    
 
Investeringsregnskapet for 2021 er imidlertid gjort med et udekket beløp på kr 2 768 643.-  

Dette skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter at det oppsto, dvs. 
inneværende budsjett år, jf. kommuneloven § 14-11, 3. avsnitt.  
 
De største investeringene knytter seg til investeringer i aktivitetspark skole og helsetun. 
 
Balanseregnskapet 
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. Egenkapitalen er 
redusert fra kr 85,9 mill.kr i 2020 til kr 82,2 mill  i 2021. Egenkapitalandelen er på 32,9 %.  
Disposisjonsfond drift er redusert fra 29,7 mill. til kr 19,0 mill. og utgjør nå på 19,8% av 
driftsinntekten. Bundne driftsfond er redusert fra kr 9,0 mill til kr 5,4 mill.kr. 
 
Noter til regnskapet 
Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal bidra til å øke 
forståelsen av regnskapet, og skal ha en klar henvisning til postene i regnskapet som 
kommenteres. Sekretariatet har ingen kommentarer til disse, utover at det er satt opp en 
likviditetsanalyse som viser utviklingen i korrigert arbeidskapital fra 2018 til 2021. 
 
Konsolidert årsregnskap   
Kommunen skal også levere et konsolidert regnskap ifølge kommuneloven. Kommunen 
har ingen særregnskap som skal konsolideres, slik at kommunekassens årsregnskap 
oppfyller lovkravene. 
 
Kommunens årsberetning  
Kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. 
Årsberetningen ble ikke avlagt innen fristen og inneholder opplysninger om regnskapet og 



redegjørelser som loven krever.  
 
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om 
forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets 
utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen 
av året. Revisor skriver følgende i revisjonsberetningen: 
 
«Eventuelle finans og tertialrapporteringer til kommunestyret har ikke vært på sakslisten i 
kommunestyremøtene i 2021. Se krav i kommuneloven § 14-5, tredje ledd, § 14-13, tredje 
ledd og §11-3, tredje ledd.» 
 
Andre kommentarer  
De grunnleggende kravene til økonomiforvaltningen skal bidra til at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid, at planene er realistiske, at finans- og 
gjeldsforvaltningen ikke innebærer vesentlig risiko og at betalingsforpliktelsene kan innfris 
ved forfall.  
 
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen, og er et 
uttrykk for kommunens handlingsrom. Arbeidskapitalen er på 8,7 % mot 13,8 % året før.  
Korrigert arbeidskapital(arbeidskapital korrigert for premieavvik, ubrukte lånemidler og 
bundne fond) er på 2,2% mot 7,5% året før. Utviklingen i korrigert arbeidskapital fra 2018 
til 2021 er negativ. 
 
Likviditetsgrad er nøkkeltall som brukes for å si noe om hvor god likviditet en kommune 
har. Likviditet er et mål for betalingsevne. Likviditetsgrad 1 er på 2,5. Denne bør normalt 
være større enn 2. Likviditetsgraden for korrigert arbeidskapital er på 1,4.  
 
Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter.  Gjeldsgraden 
på netto langsiktig gjeld egne investeringer er på 42%. TBU sin anbefaling er at denne skal 
være mindre enn 60% . Tar en med kortsiktig gjeld og videreutlån vil tallet bli 62,1%. 
Dersom en kommune har høy gjeldsgrad, fører dette til høye årlige utgifter til avdrag og 
renter i lang tid fremover.  
 
Kommunestyret legger føringer for hvordan bevilgningene skal brukes gjennom 
budsjettpremisser. Kommunedirektøren skal gjøre rede for avvik fra budsjettpremissene i 
årsberetningen. Det er gjort rede for vesentlige budsjettavvik i årsberetningen. 
Revisjonsberetning  
Kommunekassens årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.  
Revisjonsberetningen, jfr. vedlegg er datert den 08.04.2022, og er avgitt som beretning 
med forbehold. Dette er nærmere redegjort  for forholdene i nummerert brev nr. 6. 
 
Nummererte brev 
Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i 
nummerert brev. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan 
medføre feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern 
kontroll. 
Kommunen har mottatt nummerert brev nr. 6, jfr. vedlegg. Revisor skriver blant annet 
følgende: 
 
«Forbehold angående manglende internkontroll som gjelder budsjett 2021. 
· Kommunen har ikke hatt interne kontrollrutiner som har sikret at vedtatt opprinnelig 

budsjett og budsjettendringer i året har vært riktig registrert i regnskapssystemet 
Visma. 

· Budsjettet er i det vesentligste korrigert i forbindelse med regnskapsavslutningen i 
februar/mars 2022.   Det mangler en budsjettjustering for kommunestyrets vedtatte 
dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet. Uten riktig budsjett kan det 
være utfordrende å styre etter budsjett. 



· Kommunen har merforbruk i drift, og da skal overføring fra drift til investering strykes 
(Jf. strykningsbestemmelsene i budsjett og regnskapsforskriften kapitel 4). Følgelig 
skulle driftsregnskapet vært avsluttet med kr 2,3 millioner mindre bruk av 
disposisjonsfond, og investeringsregnskapet skulle vært avsluttet med tilsvarende 
mer udekket til inndekning senere år. 

 
Andre forhold 
Avsnittet «andre forhold» i revisjonsberetningen er en form for presisering eller 
påpekning, som ikke  har betydning for vår konklusjon. 
· Vi viser til forvaltningsrevisjonsrapport av 10. september 2021, med temaet 

økonomistyring. (Denne ble behandlet i kommunestyret sak 51/2021.) Rapporten 
omhandler blant annet det som er bakgrunnen for første delen av avsnittet «grunnlag 
for konklusjon med forbehold». 

· Eventuelle finans og tertialrapporteringer til kommunestyret har ikke vært på 
sakslisten i kommunestyremøtene i 2021. Se krav i kommuneloven§ 14-5, tredje 
ledd,§ 14-13, tredje ledd og §11-3, tredje ledd. Manglende finans- og 
økonomirapporteringer ble nevnt i notat etter årsoppgjøret  2019 og 2020. Dette er 
brudd på kommuneloven, som ikke er etterkommet til tross for at dette er påpekt 
gjentatte ganger av revisjonen. Dette er nå tatt med under andre forhold i 
revisjonsberetningen, for å gjøre leser oppmerksom på lovbruddet. 

· Årsberetningen for 2021 er delvis mottatt 4. april og endelig mottatt den 7. april 2022. 
Dette er etter  Kommunelovens frist for årsberetning, som er den 31. mars.» 

 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Kommuneloven og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften sier at kontrollutvalget skal avgi 
uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir innstilling om 
årsregnskap og årsberetning. Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget skal uttale seg om årsregnskapet er revidert på betryggende måte, utført i 
samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) revisjonsskikk samt kontrollutvalgets 
eventuelle instrukser og avtaler med revisor. Uttalelsen skal også omfatte årsberetningen, 
om den omtaler forhold loven krever. 
 
Kommunes årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. 
Årsregnskapet er avgitt innen fristen, mens årsberetningen ikke er avgitt innen fristen. 
Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift. 
 
Sekretariatet vil trekke fram følgende om avlagt årsregnskap og årsberetning: 

· Negative driftsresultat 
· Alle sektorene har overforbruk i drift i henhold til revidert budsjett 
· Nettoforbruk  av, og dermed, reduksjon av disposisjonsfondet  
· Likviditetsmessige utfordringer 
· Fortsatt udekket beløp i investeringsregnskapet 
· Følge opp budsjett-, regnskaps- og rapporteringsrutiner  

 
På grunnlag av momentene over, vil sekretariatet peke på at det kan være 
utfordringer   
med å kunne ivareta den økonomiske handleevnen over tid.  

 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagt forslag. 
Kontrollutvalget har likevel anledning til å gi flere kommentarer til årsregnskap og 
årsberetning. 
 
 
 



 
 



 
Årsrapport 2021 
 
Leka kommune 
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Forord 
Årsrapporten er oppe og går igjen, etter et lite «fravær». Årsrapporten skal være en redegjørelse fra 
kommunedirektøren med kommuneledelsen, om virksomheten det siste året, og er ment å være 
utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskap og årsberetning. 
 
Året 2021 har vært hektisk. Det mener kommunedirektøren går klart fram av kommunalsjefenes 
beskrivelse av sine respektive kommunalområder i årsrapporten.  
 
God lesning! 
 
Oddvar Aardahl 
Kommunedirektør 
 
 

 
100 Politisk virksomhet og kontroll 
 

Området politisk virksomhet 
omfatter lovpålagte råd og 
utvalg som kommunestyre, 
formannskap, 
administrasjonsutvalg, 
eldreråd og råd for personer 
med nedsatt funksjonsevne.  
 
Arbeidet med å få på plass 
et lovpålagt ungdomsråd ble 
startet høsten 2021. 
 
Nasjonale restriksjoner på 
antall personer og 
avstandskrav som følge av 

koronapandemien medførte at tilhørere ikke fysisk fikk være tilstede under møter i formannskap og 
kommunestyre.  
 
Alle møter i formannskap og kommunestyre ble overført direkte på Leka kommune-TV, og etterpå 
lagt ut som historisk arkiv på kommunens hjemmeside.  
 
Mål 
Ivareta lokaldemokratiet med aktiv innbyggerdeltakelse, og legge til rette for god samfunnsutvikling 
til beste for innbyggerne.  
 
Kontrollutvalg 
Kontrollutvalget med sekretariatsfunksjon fra KONSEK Trøndelag IKS ivaretar kommunelovens krav 
om kontroll med virksomheten. Kontrollutvalgets årsrapport ble behandlet i kommunestyret som sak 
15/22 den 17. mars 2022. 
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Revisjon 
Revisjon Midt-Norge SA ivaretar kommunelovens krav om å utføre regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, samt annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av 
lov.  
 

Kommunestyre 
Kommunestyre er det øverste organet i kommunen, og består av 15 representanter. Kommunestyret 
treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. Kommunestyret kan 
delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordfører eller kommunedirektør 
innfor rammene i kommuneloven eller annen lov.  Kommunestyret har avholdt 12 møter, og 
behandlet 63 saker i 2021. 
 

Formannskap 
Formannskapet er et lovpålagt utvalg, og består av 5 representanter. Formannskapet innstiller til 
kommunestyres vedtak i økonomisaker og skattevedtak, kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker 
hvis ikke annet følger av lov. Formannskapet har avholdt 12 møter, og behandlet 62 saker i 2021. 
 

Administrasjonsutvalg 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet 
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget består av formannskapets 5 
medlemmer og 2 representanter som velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen. 
Administrasjonsutvalget har avholdt 3 møter og behandlet 2 saker i 2021. 
 
Eldrerådet 
Eldrerådet er et lovpålagt kommunalt organ sammensatt av fem medlemmer med varamedlemmer. 
Rådets medlemmer velges av kommunestyret.  
 
Sammensetning perioden 2019-2023 
Leka kommunestyre oppnevnte i møte 24.10.2019 følgende 
 
Faste medlemmer    varamedlemmer 
Anne Karin Furre    Alfred Olai Pettersen 
Reidun Helmersen     Tone Rennemo 
Bjørn Sigurd Larsen    Bjørn Helge Henriksen 
Bjørg Tiller     Kirsten Pettersen 
Ole Martin Johansen 
 
Eldrerådet valgte Bjørg Tiller som leder og Bjørn Sigurd Larsen som nestleder.  
 
Siden har Alfred O. Pettersen søkt fritak, og Tone Rennemo flyttet fra Leka kommune, og 
kommunestyret oppnevnte i møte 25.11.2021 Vigdis Tørriseng og Britt Holand som nye vara til 
eldrerådet. Rådets sammensetning ved utgangen av 2021 var slik:  
 
Faste medlemmer    varamedlemmer     
Bjørg Tiller, leder    Bjørn Helge Henriksen 
Bjørn Sigurd Larsen, nestleder   Vigdis Tørriseng 
Anne Karin Furre    Britt Holand 
Reidun Helmersen    Kirsten Pettersen 
Ole Marin Johansen  
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Formål og oppgaver 
Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 
eldre. Slike saker skal kommunestyret eller andre folkevalgte organer legge frem for rådet.  
 
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker og fremme forslag som gjelder eller er med på å påvirke 
deres vilkår i kommunen.  
 
Rådet skal være representert i plankomiteer som oppnevnes med saksområder som berøres deres 
levevilkår i kommunen. 
 
Møter 
Eldrerådet har hatt 5 møter i 2021, den 16.03, 11.05, 07.09, 30.09 og 19.11.  
I møtene er følgende tema tatt opp:  
uttalelser i prosjektet nytt helsetun, kommunal planstrategi, og tatt opp følgende tema: 
 

 Nytt helsetun, plassering  
 Kommunal planstrategi 
 Boligpolitisk plan  
 Aktivitetspark  
 Leve hele livet 
 Stortingsvalg, ordning med ambulerende forhåndsstemmemottak 
 Ønske om å få Lekaposten levert til hver husstand slik som før 
 Eldrerådets side i Lekaposen, med informasjon og ulike tema 
 Skogrydding i hele kommunen 

  
Følgende personer har vært i møter og orientert:  

 Kommunedirektør om ny organisering og bemanning i Leka kommune 
 Kommunalsjef helse og velferd om nytt helsetun, etablering av skjermet avdeling på 

sykestua, rekrutteringsbehov og tiltak innen pleie og omsorg.  
 Avdelingsleder for hjemmetjenesten orienterte om tilskuddsmidler som gir økt 

stillingsressurs som aktivitør for hjemmeboende ensomme  
 Kommunepsykolog Leif Marius Trana, med tema depresjon blant eldre 
 Fysioterapeut Krishna Bahadur Khatri, med tema trim for eldre 

 
Aktiviteter 
Eldrerådet er representert i arbeidsgruppen for nytt helsetun.  
 
Eldrerådet ønsker å være representert i arbeidsgruppe for utarbeidelse av kulturplan for kommunen 
og i arbeidet med Leknes gamle skole.  
 
Eldrerådet besluttet å slå sammen markering av Eldredagen 1. oktober med «Høstfest for voksne 
over 65 år» som går av stabelen 29. oktober. 
 
Høstfest for voksne over 65 år ble arrangert i ungdomshuset på Solsem. 
Her ble det servert kortreist mat, det ble smaksprøver av lokal drikke.  
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Rådet er et lovpålagt kommunalt organ sammensatt av fem medlemmer med varamedlemmer. 
Rådets medlemmer velges av kommunestyret.  
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Sammensetning perioden 2019-2023 
Leka kommunestyre oppnevnte i møte 24.10.2019 følgende sammensetning: 
 
Faste medlemmer   varamedlemmer 
Lars Morten Stene, leder  Janne Grethe Hakkebo 
Bente Martinsen, nestleder  Jessa Maasin Garstad 
Bjørn Terje Hansen    
Ilse-Iren Johansen Skogsøy 
Adriana Druzkowska 
 
Formål og oppgaver 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og 
fylkeskommuner. 
 
Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer 
med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 
 
Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 
personer med funksjonsnedsettelse. 
 
Møter 
Det er avholdt 2 møter i 2021.  
 
Aktiviteter 
På grunn av koronapandemien ble det liten aktivitet i rådet i 2021.  
 

200 Oppvekst og familie 
Kommunalsjef for 
tjenesteområdet Oppvekst- og 
familie tiltrådte stillingen i slutten 
av februar 2021, og i samarbeid 
med enhetslederne ble det snart 
klart at kompetanseutvikling på 
ulike områder måtte stå i fokus. 
Dette dreide seg i første rekke 
om pedagogisk utvikling, men 
også områder som trygging av 
positive arbeidsmiljø og 
bemanningsutfordringer ble raskt 
rukket fram.  
 
Vi så også et klart behov for 

satsing innen bedre tverrfaglig innsats og tverretatlig samarbeid, benevnt som BTI. I løpet av våren 
ble derfor Leka kommune sine rutiner for BTI – tuftet på et tidligere samarbeid mellom kommunene i 
Ytre Namdal og Bindal – ferdigstilt. Dette er et viktig grunnlag for helhetlige tjenester, og de 
kommunale etatene skal gjennom tett samarbeid bli bedre og bedre samordnet til brukernes beste. 
For øvrig må det nevnes at pandemien ga oss noen utfordringer, selv om vi kom relativt greit 
gjennom den. 
 
I det videre vil de ulike enhetene si noe mer konkret relatert til arbeidsåret 2021. 
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Leka barne- og ungdomsskole 
Antall grunnskoleelever per 01.01.22 var 61.  Estimert elevtall høsten 2022 vil bli 58 elever.   
 
Skolen blir målt nasjonalt i 5., 8. og 9. trinn. Elevene testes i norsk, engelsk og matematikk. Her er 
resultatene blandet, men vi har fortsatt en tendens på at vi er noe under landsgjennomsnittet i norsk 
og matematikk. Fortsatt styrking av norskfaget er viktig. Vi har kursing av barnetrinnet gjennom 
DeKom (Desentralisert kompetanseutvikling). Kurset heter «Tidlig innsats», og retter seg mot 
begynneropplæring. MAM-satsingen har gått gjennom hele 2021 tross pandemi. Denne avsluttes 
våren 2022. MAM er et utviklingstiltak som har matematikkundervisning som utgangspunkt, men 
hovedmålet er å følge opp kompetanseløftets krav til et profesjonelt læringsfelleskap blant lærerne.  
 
Vi har også startet kursing i programmering, vurdering og LK20 (ny læreplan og nye forskrifter). Alt 
dette er kurs som er tilgjengelig gjennom DeKom.   
 
Satsningsområder 
Mål og tiltak videreføres: 
Tidlig innsats 
Lesing, skriving og regning i alle fag. 
Fysisk aktivitet (DNS) og skolelunsj 
PALS 
Programmering 
Leksehjelp 
MAM 
Vurdering  
LK20 
 
Ny satsing: 
Programmering 
Vurdering og LK20 
Styrking av kompetansen hos undervisningspersonalet, jfr. vedtatt kompetanseplan for grunnskolen i 
Leka kommune. 
 
Medarbeidere: 
Administrativ ressurs ved Leka skole per 31.12.2021: rektor: 80 %.  
Lærerressurser til grunnskoleundervisning: 814 % + 55 % til spesialundervisning og ekstraordinær 
norskundervisning, videre er det ca. 73 % stilling til styrking av småtrinnet. Sum årsverk 
undervisningspersonale er totalt til alle oppgaver i grunnskolen tilsvarende 9,31. Rådgiver med 9,32 
% stilling, SFO-leder med 48 % og elev-/SFO-assistent tilsvarende 171 %. 
 
Kompetanse 
Alle lærere ved skolen har grunnutdanning som førskolelærer eller allmennlærer. Skolen deltar i 
følgende kurs på nettverkssamlinger i Ytre Namdal: Programmering, Tidlig innsats, Vurdering LK20. 
Nettverkssamlingene er viktige for kompetanseøkningen for den enkelte som deltar på dette. I tillegg 
deler den som har deltatt på samlingene relevant informasjon med faglærere på skolen. Samlingene 
får gode tilbakemeldinger, og de styrker også regionen med tanke på samarbeid. 
 
I januar 2021 ble det satt i gang et kompetansehevingsprosjekt i matematikk. Prosjektet kalles MAM 
og det er NTNU v/Matematikksenteret som er eksterne veiledere. Dette prosjektet blir avsluttet 
våren 2022. Videre arbeid med å implementere ny praksis vil bli viktig kommende skoleår.   
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Fra 2025 må alle lærere ha minimum 60 stp. i norsk, matematikk og engelsk for å undervise i disse 
fagene på u. trinnet. I andre fag må de ha 30 stp.  På barnetrinnet er kravet minimum 30 stp. for å 
undervise i norsk, engelsk og matematikk. Det er nødvendig med bevisst satsing på både 
videreutdanning og rekrutteringstiltak i årene som kommer.  
  
Miljøtiltak 
Søppelsortering 
Plastprosjekt 
Den Naturlige Skolesekken 
 
Utfordringer  
Leka barne- og ungdomsskole har fortsatt et behov for å etterutdanne pedagogene slik at vi 
tilfredsstiller de nye kompetansekravene som gjelder fra 2025. Skolen har i dag en snittalder på 
nærmere 50 år, og 8 av våre lærere er over 50 år. Kommunen bør fortsatt prioritere tiltak for 
rekruttering og etterutdanning ut over minstenorm, og kommunen bør innføre intensiver som er 
med på å beholde ansatte i jobb etter fylte 62 år.  Skolen har også mange elever med 
fremmedspråklig bakgrunn. Det hadde vært ønskelig med en ressurs for morsmålsopplæring for 
disse.  
 
Pandemien viste oss hvor vanskelig det er å få tak i kvalifiserte vikarer ved langtidsfravær. Dette er 
etter hvert blitt et stort problem. Leka barne- og ungdomsskole er derfor tjent med en høyere 
stillingsnorm enn normalt, for da er det mulig å bruke eget personale ved omdisponering av ressurser 
når det trengs.  
      
Skolen har fortsatt en del etterslep på inventar, oppdatert undervisningsmateriell og utstyr.  I tillegg 
har bygningene innvendig behov for vedlikehold, for eksempel ventilasjon i den gamle delen. Det er 
mugglukt i noen klasserom. Dagens skoleløsning tilfredsstiller heller ikke krav om universell 
utforming. Garderober og basseng trenger sårt renovering. Matter for å legge over bassenget med 
tanke på luftfuktighet og energibruk, bør være førsteprioritet i 2022. 
Ser man frem i tid vil det kanskje være lurt å gjøre en del tanker om investeringer i enøktiltak eller ny 
klasseromfløy. Støynivå på arbeidsværelser grunnet feilmontert ventilasjon, er også over et lovlig 
nivå og bør prioriteres. 
 
Leka barnehage 
Antallet barn som søkte om barnehageplass økte i 2021., og tidvis ble det et noe vanskelig år 
personellmessig. Sykmeldinger og generell underbemanning utfordret arbeidssituasjonen og det 
pedagogiske tilbudet. I tillegg slo selvfølgelig koronapandemiens restriksjoner negativt inn. 
Bemannings- og pedagognormen var ikke oppfylt i 2021, men en konkret utlysnings- og 
tilsettingsprosess gjorde at vi tidlig på høsten fikk dette på plass. Barnehagen har 27-28 plasser for 
barn, men tidvis har det vært opp til 32 barn med et pedagogisk tilbud samtidig. Plassmangelen har 
allikevel ikke ført til at noen har fått nei til plass, noe personalet har strukket seg langt for å oppfylle. 
Leka barnehage er en stabil arbeidsplass, og tilveksten av barn har ført til økt sysselsetning. 
Barneantallet har også ført til at vurderingen av utbyggingsbehov startet i -21. 
 
Uteområdet ble oppgradert med en egen sykkelbane, og uteområdet betegnes som attraktivt og 
godt tilrettelagt for fysisk aktivitet og leik. Dette setter både barn og personalet pris på. 
 
Personalet i barnehagen har deltatt i det regionale kompetanseutviklingsprogrammet ReKom 
sammen med barnehagene i Nærøysund. For Leka barnehage har fokusområdet vært voksenrollen. 
Det er arbeidet med ulike endringsarbeid i løpet av året, der ansattes rolle blant annet i lek, ved 
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måltider og i overgangssituasjoner har hatt hovedprioritet. Dette er et viktig arbeid som skaper 
refleksjon og som bidrar til at barnehagen er en lærende organisasjon. 
  
Skolefritidsordningen 
SFO hadde per 01.01.2022 10 barn.  Alle har redusert tilbud. SFO har et lite regnskapsmessig avvik i 
2021, men det skyldes at forventet brukerbetaling ble mindre enn budsjettert. Daglig leder har en 
samlet stillingsressurs tilsvarende 48 %. Brukerne har et allsidig og trygt fritidstilbud, og samarbeidet 
med skoletilbudet de har er tett og godt. 
 
Leka folkebibliotek 
Biblioteket er både skolebibliotek og folkebibliotek.  
 
Leka musikk- og kulturskole 
I dette året har kulturskolen hatt totalt 30 elever i kulturskolen noe som er 48% av det totale 
elevtallet i Leka kommune. Noen har kommet til og andre har falt fra eller flyttet. Kulturskolen har 
drevet opplæring i musikalsk samspill og instrumentalopplæring i trommer, bass, gitar, el-gitar, piano 
og sang, og trylling.  
 
I dette året var det planlagt flere arrangementer som ble avlyst på grunn av Koronapandemien:  

 Juleavslutning med Leka barne- og ungdomsskole. 
 Julekonsert i Leka kirke i samarbeid med blandakoret. 
 Koordinert øving og konsert med kulturskole-elever fra region Ytre Namdal (Nærøysund, 

Namsos, Osen og Overhalla). Dette prosjektet blir gjenopptatt fra august 2022. 
 
Til tross for dette har det skjedd mye positivt i kulturskolen dette året, særlig på utviklingssiden:  

 UKM konsert med påmeldinger og innslag i samme størrelsesorden som i 2020, noe som er 
veldig gledelig. 

 Elever i kulturskolen bidro med flere innslag i forbindelse med julegrantenningen.  
 Kulturskolen har i samarbeid med skolen drevet inkluderende opplæring for en 

fremmedspråklig elev gjennom musikalske virkemidler. 
 Kulturskolen har gjennomført opplæring i ukulele for ansatte i barnehagen, og inngått 

forpliktende samarbeid om opplæring videre, også i andre instrumenter og samspill. 
 Kulturskolen har gjennomført og styrket samarbeidet med teamlederne på skolen, blant 

annet i tilknytning til innøving av musikalsk innhold til skoleskuespillet «Trollfjell her nord» og 
i indirekte samarbeid med Leka Geopark. 

 Ett nytt band er etablert i kulturskolen. 
 Det er en større andel yngre barn i småtrinnsalder som har plass i kulturskolen, noe som var 

et mål i starten av året. 
 Interessen for musikk og kulturskoleundervisning blant barn er merkbart stigende etter 

koronapandemien, særlig blant de yngste. 
 Antallet elever i Leka kulturskole har holdt seg relativt stabilt innenfor «normalen» en 

vanskelig tid for musikk og kulturfaget på landsbasis, særlig etter pandemien. Det er veldig 
positivt med tanke på at pilen for elevtallet i norske kulturskoler peker nedover på 
landsbasis.  

 Flere elever i kulturskolen er i stor utvikling, og særlig sangere på ungdomstrinn har vist stor 
musikalsk utvikling i det siste året, og har høstet mye skryt for nivået på årets fylkesfestival i 
UKM som foregikk i Namsos. Flere elever har også vist interesse for å være med på det 
regionale samarbeidet med Ytre Namdal kulturskolekrets, som er planlagt å starte opp igjen 
til høsten.  
Vedlagt er tre lenker og et lite utvalg av elever i utvikling.  
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Link 1: Ung Kultur Møtes (ukm.no) 
Link 2: Ung Kultur Møtes (ukm.no) 
Link 3: Ung Kultur Møtes (ukm.no) 

 Kulturskolen investerte i et flunkende nytt elektrisk trommesett. 
 Kulturskolen har nå kvalifisert lærerutdanning på mastergradsnivå i relevante fag. 

 
Flyktningetjenesten 
Leka kommune har ikke flyktninger i omskrevet periode. 
 
PPT 
Kommunen kjøper pedagogisk- psykologiske tjenester innenfor samarbeidet vi har i Ytre Namdal, 
hvor Nærøysund er vertskommune for PPT. Intensjonen er at personell fra PPT skal besøke 
barnehage og skole ofte, slik at fagpersonene blir godt kjent med behovene vi har. PPT er fast 
medlem i de kommunale drøftingsteamene vi har ved barnehagen og skolen. Nærhet er viktig, og i 
2021 er dette økt, noe som også vil være et fokusområde i 2022. 
 
 

300 Helse og velferd 
Mål 
Hovedmålet for tjenesten er at kommunens 
innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge som 
mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller 
alderdomssvekkelse. 
  
Legekontoret: 
1 fast lege og 4 vikarer som deler på når 
kommuneoverlegenlegen har fri. 90% stilling som 
helsesekretær/ sykepleier.  
 
Etter at samhandlingsreformen tredde i kraft 
01.01.2012 og Corona pandemien, er det blitt 
flere administrative oppgaver på legekontoret, det 
er derfor blitt økt med 10% administrasjon. 
En av de ansatte er gått av med pensjon, og det er 
ansatt ny medarbeider. 
 

Sykepleier på legekontoret har startet på videreutdanning i kreftomsorg, dette genererer bruk av 
vikar. Det har så langt gått greit å skaffe vikar. 
 
Startet høsten 2019 med planlegging av nytt akuttrom, det ble bestilt ny innredning som kan flyttes 
over i et nytt helsetun- legekontor. Dette arbeidet er nå avsluttet og akuttrommet er ferdig. 
 
Det er utarbeidet kriseplan for akuttberedskap sammen med AMK og pre- operative tjenester for å 
møte en eventuell situasjon der vi står uten lege, ambulanse, og at ferja står.  
 
Det er inngått skriftlig avtale med Bindal kommune om legevaktvikar ved fravær, akutt sykdom, 
mangel på lege eller fravær grunnet kurs/seminar. Denne avtalen vil bidra til at fastlegen kan delta på 
kurs/seminar sammen med andre leger i distriktet, som igjen vil føre til økt kompetanse og trivsel. 
 

https://tv.ukm.no/Tuva-Reppen/15716
https://tv.ukm.no/Mina-Nilsen/15742
https://tv.ukm.no/Vilma-Stene/15704
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Det er også- og vil bli videre jobbet med at kommuneoverlegen skal delta på det samfunnsoppgaver i 
Leka kommune, samt å ha fokus på sykefravær. 
 
Det er i 2022 søkt om tilskudd fra helsedirektoratet for støtte til innleie av legevikar når legen skal 
delta på kurs. 
 
Helsestasjon: 
50% stilling som helsesykepleier. 
Arbeidsoppgaver som skal ivaretas av helsesykepleier er svangerskap og barselomsorg, helsestasjon 
og skolehelsetjenesten, vaksinering og rådgiving, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter. 
 
I 2020 ble det etablert faste konsultasjoner med fysioterapeut i helsestasjon og på skolen.  Dette kom 
ikke i gang før i 2021. Helsesykepleier var sykemeldt i fra oktober og ut året. Det lyktes ikke å få 
ansatt vikar, så avdelingsleder på hjemmetjenesten gikk inn i en 20% stilling i skolehelsetjenesten. 
 
Det er søkt om tilskudd fra helsedirektoratet til å styrke og utvikle helsestasjon og 
skolehelsetjenesten. I mars 2021ble det innvilget kr. 150.000 pr år, i tre år. Det tilsvarer ca 20% 
stilling. Prosjektarbeider ble ansatt i mai 2021.Han har gjennomført en spørreundersøkelse som 
omhandlet kommunikasjon mellom interne og eksterne samarbeidspartnere. 
 
Undersøkelsen vist at det er en «treghet» i samhandlingen. Det vil jobbes med å bedre dette, med 
bl.a restart av BTI i 2022. Fokuset vil også være forebygging og tidlig innsats til barn unge og familier 
som måtte ha behov for råd, veiledning og oppfølging. 
 
Helse og velferd vil jobbe tettere sammen med oppvekst og familie på dette området. 
 
Jordmortjenesten:  
Jordmortjenester kjøpes av Nærøysund kommune. Det oppleves at det er et godt samarbeid. 
Jordmor er tilstedeværende på Leka ca 1 dag i mnd. 
Antall fødte 2021: 6 barn (1 tvillingpar) 
Hjemmebesøk: 4 fikk tilbudet, 2 mottok. 
 
Ingen har fått tilbud om foreldrekurs i 2021. Nærøysund har ikke fått dette til å fungere etter 
sammenslåingen, og det beror på for mange uklarheter hos de som har ansvar for dette. Tanken er at 
Leka skal få slikt tilbud, evt. på teams. Dette vil det jobbes videre med.  
 
Leka kommune har beredskap og følgetjeneste sammen med Bindal og Nærøysund. 
 
Fysioterapeuttjenesten: 
Denne tjenesten var frem til i 2004 organisert som en kommunal tjeneste med 
kommunefysioterapeut i 100% stilling. Den ble da omgjort til en fysioterapitjeneste med 100% 
driftstilskudd. 
 
Avtalen medfører at den private fysioterapeuten skal utføre de nødvendige kommunale oppgavene 
som ikke betales gjennom egenandeler eller HELFO. 
 
Oppgaver som ligger til fysioterapeuten, er trening og oppfølging av pasienter i institusjon eller i 
hjemmetjenesten. Fysioterapeuten er blitt lite brukt til forebyggende arbeid som f. eks kurs i 
forflytning eller andre utordringer i forbindelse med resurskrevende pasienter. Fysioterapeut er 
medlem i inntaksteamet som vil bli beskrevet senere. 
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I slutten av 2020 ble det etablert et samarbeid med helsestasjon og fysioterapeut, der det skal være 
faste konsultasjoner med fysioterapeut på helsestasjon og i skolen. Dette for å kunne forebygge eller 
oppdage avvik i den motoriske utviklingen.  Denne ordningen er nå satt ut i praksis. Det er blitt 
skrevet ny samarbeidsavtale mellom privat fysioterapeut og Leka kommune, den mangler signering 
av fysioterapeut. 
 
Målet for 2022 er at fysioterapeuten skal brukes mer til forebygging og veiledning. 
 

Ergoterapitjenesten: 
Leka kommune kjøper 10% ergoterapitjeneste fra Namdal Rehabilitering. Kommunalsjefen vurderte å 
si opp avtalen da den i 2020 og 2021 fungerte meget dårlig. Ergoterapeuten hadde masse fravær og 
Leka kommune sine innbyggere fikk da ikke den hjelpen de hadde krav på. Dette ble tatt tak i og ny 
ergoterapeut ble ansatt.  Nå fungerer tilbudet meget godt. 
 
Ergoterapeuten sine arbeidsoppgaver er bla. å bistå med vurdering, søknad og tilrettelegging av 
hjelpemidler. 
 
Hjemmebaserte tjenester 
Hjemmetjenesten ble i mars 2020 adskilt fra sykestuen og flyttet til eget lokale på helsesentret med 
egne faste ansatte. Dette for å redusere smitte ved eventuelt smitteutbrudd av korona. Dette har vist 
seg å fungere godt og det rapporteres at det er blitt mer kontinuitet for både brukere og ansatte. 
Det ble i januar 2021 ansatt en avdelingsleder i 50% stilling på hjemmetjenesten. Denne har ansvar 
for fag, økonomi og personal. 
 
Det er en midlertidig økning i nattvaktstillinger i hjemmet og støttekontakt/bistand i hjemmet. Her vil 
kommunen få en økonomisk kompensasjon fra staten i etterkant.  
 
Under koronapandemien kunne en se at hjemmeboende eldre ble mer ensomme og passive. Våren 
2020 ble derfor aktivitøren brukt hos hjemmeboende i stedet for på sykestuen. Det søkes om midler 
fra Statsforvalteren for å få et tilbud med aktivitør i hjemmet. Det er blitt etablert dagtilbud 3 timer i 
uken. 
 
Sykestua: 
Sykestua og hjemmetjenesten ble adskilt for å redusere smittefaren. Det ble innført strenge 
smittevernsrestriksjoner for beboere, pårørende og ansatte. Dette førte til stenging for alt besøk 
over en periode. De ansatte har gjort en fantastisk jobb med å forsøke å minske savnet beboerne 
måtte ha over å ikke få treffe sine. 
 
Sykestuen har vært med på et prosjekt gjennom matgledekorpset. Der ble det satt søkelys på 
råvarer, mat, måltider og matsituasjonen. Noen endringer i forhold til antall måltider og matens 
innhold er gjennomført, og noen endringer gjenstår å følge opp videre. 
 
Det ble også ansatt en 100% avdelingsleder på sykestuen som har ansvar for fag, økonomi og 
personal. 
 
Det ble i januar iverksatt tiltak for å få etablert en skjermet avdeling på sykestuen. Denne er nå tatt i 
bruk og den fungerer meget bra. Det rapporteres at pasientene som har fått plass på denne 
avdelingen er blitt roligere. 
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Rus/ psykiatri: 
50% stilling som psykiatrisk vernepleier. 
 
I desember 2020 ble det ansatt kommunepsykolog på timebasis. Denne skulle være med å styrke 
tjenesten, kunne komme tidlig inn og gi hjelp og veiledning til ansatte og til kommunens innbyggere 
uansatt alder. Henvisninger til kommunepsykologen skjer gjennom helsesykepleier, lege eller 
psykiatrisk vernepleier. 
 
Kommunepsykologen rapporterer at han stort sett har blitt brukt i helse, men den siste tiden også i 
oppvekst og familie. Kommunepsykologen rapporterer at han i mange tilfeller kommer alt for sent 
inn i saker, kommunen må jobbe mer aktivt med forebygging og tidlig innsats. Dette blir et 
satsingsområdet de neste årene. Målet er å benytte kommunepsykologen i oppvekst og familie, slik 
at han kan komme tidlig inn og veilede for å unngå psykisk sykdom hos barn og unge og voksne. 
Brukerkontoret: 
I desember 2021 ble det ansatt 50% saksbehandler på brukerkontoret. Saksbehandlerens oppgaver 
er å skrive vedtak på kommunale tjenester etter en vurdering av inntaksteamet. Inntaksteamet 
består av fysioterapeut, avdelingsleder hjemmetjenesten, avdelingsleder sykehjemmet, 
ergoterapeut, lege, psykiatrisk vernepleier og helsesykepleier ved behov. 
 
Tjenestene gis etter gjeldende lovverk. Da det ikke har vært en egen stilling til dette arbeidet tidligere 
har det vært/ og er det en del «opprydding» i vedtak. 
 
Kommunalsjef helse og velferd har i 2021 deltatt på studiet forvaltningsrett og helserett i regi av 
Statsforvalteren i Trøndelag for å få en bedre forståelse av lovverket. Saksbehandler på 
brukerkontoret har søkt på dette studiet til høsten. 
 
 
 

400 Teknisk og eiendom 
Året 2021 ble spesielt, med 
de utfordringene som fulgte 
med koronaen. Ekstra og 
endret renholdsrutiner, samt 
økt timetall for 
gjennomføringen av 
renholdet, utsatte de ansatte 
for store belastninger.  
 
De ekstra oppgavene ble 
løste på en meget god måte, 
med ros til den enkelte 
ansatte for innsatsen.  
 
Både renhold og teknisk 
hadde langtids sykefravær i 
året som gikk. Det ble tilført 

ekstra ressurser i form av innleide vikarer, for å ivareta de enkelte oppgaver ved tjenestene. Derfor 
kan man si at den generelle tjenestedriften ble utført på en meget god måte gjennom hele året. 
Innenfor teknisk område ble alle avløpsanleggene overgått og reparert. De hadde store mangler og 
enkelte anlegg var tette og fungerte ikke som forutsatt. Man fikk spylt, renovert pumper, reparert 
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tilslutninger, slik at ved utgangen av året, så var alle avløpsanlegg funksjonelle i både Gutvik og på 
Leka.  
 
Feiertjenesten avdekket små uregelmessigheter ved de forebyggende kontrollene og det var i 
hovedsak rutinemessig feiing som ble utført.  
 
Alle kommunale veier hadde store behov for vedlikehold, og det ble tilført grusmasser og skrapet 
samt skiftet stikkrenner på de mest utsatt veiene. Det skilles nå mellom vinter- og 
sommervedlikehold, og mannskapene gjør et godt arbeide for å holde veinettet åpent og kjørbart til 
enhver tid.  
 
Varslingsanlegget ved sykehjemmet ble etter systemsvikt, tilført og montert ny betjeningstavle. 
Dette ble gjort for at anlegget måtte fungere til nytt varslingsanlegg var montert. Mye av det tekniske 
og elektriske utstyret kommunen eier, eldes og bærer preg av dette. Det utførtes store reparasjons- 
og utbedringsarbeider gjennom året, noe som holder driftskostnaden på det enkelte bygg på et 
relativt lavt nivå. Dette skyldes den kompetansen som den enkelte ansatte ved avdelingen innehar og 
som kommunen har fått benyttet.  
 
Innfor eiendomsdriften, ble det gjennomført flere oppgraderinger og renoveringer av de kommunale 
leilighetene. Hver enhet som ble utflyttet, ble gjennomgått, reparert og renovert.  
 
Skolen fikk oppgradert og ombygd personalrom, helsesøsters rom, samt lekeapparat og utstyr ute.  
 
Barnehagen fikk ferdigstilt vogn-bod, samt at uteområdet ovenfor barnehagen ble drenert og tilført 
grusmasser. Det ble i tillegg etablert sykkelbane og montert lekeapparater.  
 
På Lekatun ble det tilført et ekstra kontor, samt at det ene møterommet ble noe ombygd.  
 
Alle ventilasjonsanlegg på kommunale bygg ble renovert, kontrollert og justert. Dette var nødvendig 
for å heve luftkvaliteten i det enkelte bygg.  
 
Renseanlegget ved kommunens basseng, ble renovert og oppgradert, og man kan være stolt av å ha 
en vannkvalitet ved anlegget som er av ypperste klasse. Ny bassengvasker, resulterte også i at 
kvaliteten ved anlegg er god og med få driftsavbrudd.  
 
Akuttrommet ved helsesenteret ble etterisolert, oppgradert og fornyet, samt fikk ny inngangsdør.  
 
Ved sykehjemmet ble den gamle fløyen, ombygd og oppgradert og fikk skjermet tre rom i en egen 
demensavdeling. 
 
Investeringsprosjekter  
Antallet gjennomførte investeringsprosjekter i 2021 var ikke tilfredsstillende.  

 Aktivietsparken kom i gang og pågår fortsatt.  
 Det ble innkjøpt tømmestasjon for plassering og montering.   
 Leknes gamle skole ble påbegynt renoveringsarbeider ved rivning av innervegger og gulv.  
 Nye brannsatsjon og ombygd teknisk verksted ble prosjektert.  
 Nye Leka Helsehus ble også igangsatt med prosjekteringsarbeid. 
 Ladestasjon for el-bil ble satt bort til utbygger.  
 Det samme gjaldt bygging av ny 6-mannsbolig, som også ble satt ut til utbygger for 

gjennomføring. 
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500 Strategi og samfunn 
Området har samlet 
4,15 årsverk. 
 
Mål 
Dagens hovedmål for 
virksomheten er at Leka 
skal være et godt 
samfunn å leve i, virke i 
og skape i, - i alle 
livsfaser. 
 
Alle skal oppleve et godt 
og likeverdig 
tjenestetilbud basert på 
verdiene trygghet, 
trivsel og kvalitet.  
 
Gjennom godt og 
inkluderende planarbeid 

skal innbyggernes interesser ivaretas og gjennomføres.  
 
Kommunen skal fremme befolkningens folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er 
tillagt. Tidligere har vi også hatt følgende fokus: Effektiv veiledning og tjenesteproduksjon, god faglig 
kvalitet og fornøyde brukere. Framoverlent og utviklingsorientert. 
 
Plan og utvikling 
Planstrategi for planperioden ble utarbeidet og vedtatt. 
Reguleringsplan for Skei Havneområde ble igangsatt med kjøpt bistand til prosessarbeid. 
 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel inkludert arealstrategi ble igangsatt, med endelig 
fastsetting av planprogrammet i 2022. Leka kommune deltar i KMDs pilotprosjekt angående 
arealstrategi i samfunnsplan.  
Det ble gjennomført utopiverksted for ungdomsskole og befolkningen for øvrig. 2. juni 2021. 
 

Miljø 
Strandrydding og skjøtsel har vært sommerjobb for skoleungdom i flere i år. I 2021 fikk 18 
skoleungdommer sommerjobb med strandrydding og skjøtselsoppgaver. 
 
Vilt 
Ettersøksordning med avtale med personell for håndtering og ettersøk etter skadet vilt ble 
fornyet/oppdatert i 2020/2021.  
 
Fallvilt: 
6 hjortevilt ble rapportert som fallvilt i jaktåret 01.04.21-31.03.22.  
 
Resultat fra jakten 2021: 

 Det ble skutt totalt 112 rådyr i valdet Leka og 10 rådyr i Gutvik. Det ble ikke tatt CWD-prøve.  
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 Det ble skutt 12 elg og 8 hjort i Gutvik i 2021.  
 Det ble rapportert om 55 skute gås på tidligjakt i valdet Leka i 2021. 

 
Landbruk 
Landbrukskontoret forvalter ulike tilskuddsordninger: 

 Produksjonstilskudd: 37 bruk, sum utbetalt 13.838.427.  
 SMIL: 2 tilsagn, sum 372.000.  
 UKL: 18 tilsagn, sum 891.000.  
 Dreneringstilskudd: 2 tilsagn, sum 181.000.  
 Investeringstilskudd til beitebruk: 2 tilsagn, sum 55.400.  
 Sykeavløsning: 15 tilsagn, sum 224.800.   
 Bruksutbygging Innovasjon Norge: 3 søknader, 2 tilsagn.  

 
Lovforvaltning 
Det er behandlet 3 konsesjonssaker og 8 delingssaker.  
Arbeid med internkontroll på tilskuddsforvaltning ble intensivert. 
 
Veterinær 
Leka kommune administrerer felles veterinærtjenester for Nærøysund og Leka.  
6 veterinærer deltok i vakta og i klinisk tjeneste i 2021, og fikk utbetalt vaktgodtgjøring. 
Stimuleringstilskudd ble fordelt mht faktisk tjeneste. Distriktet er stort og utfordrende mht 
bakvaktordning særlig på helg. Kostnaden for beredskapsferje kan gi uheldige utslag mht dyrehelse.  
 
Næring 
Nye retningslinjer for næringsfond ble utarbeidet og vedtatt.  
Leka kommune fikk besøk av Visit Namdalen og Trøndelag reiseliv 29. – 30. juni. 
 
I løpet av året ble det vedtatt disponert totalt kr. 5 468 000 fra næringsfondet: 

 7 Næringsfondssøknader kr. 2 462 500 
 2 fjøs tilskudd kr. 2 000 000 
 7 forprosjekt kr. 100 000 
 6 velkommen til verden gaver kr. 60 000 
 1 boligtilskudd kr. 300 000 
 3 tilflyttertilskudd kr. 30 000 
 6 koronatilskudd kr 515 500. (Ekstraordinært tilskudd fra staten). 

 

Kultur og idrett 
Kunst i offentlige rom, et samarbeidsprosjekt mellom Herlaugsgildet, Interregnum AS og Leka 
kommune ble påbegynt. Prosjektet søkte midler, men fikk lite tilskudd. 
 
Det ble ikke arrangert hverken UKM (Ung kultur møtes) eller Herlaugsdager i 2021 på grunn av 
korona. 
 
Ørnerovsmusikalen ble gjennomført på spelplassen i Frøvik med begrenset publikumsmasse tilpasset 
koronarestriksjoner. Alle forestillinger ble utsolgt.  
 
Turneteaterets planlagte aktivitet ble redusert som følge av korona, en forestilling ble gjennomført 3. 
mai, mens 2 forestillinger ble avlyst. 
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Det ble innvilget 1 serverings og skjenkebevilling. 
 
Solsemhula var stengt 2021, dels pga korona, dels av sikkerhetshensyn pga steinsprang. Arbeid med 
sikring av Solsemhula ble igangsatt i 2021.  
 
Museet midt og Leka bygdemuseum følger opp nyoppdaget borrebilleangrep på Bygdemuseets 
våningshus, det jobbes med plan for tiltak og sikring av gjenstander.  
 
Arbeid med konservering av Svanhilds kjole er igangsatt.  
 
2 spillemiddelsøknader ble innvilget (begge på aktivitetspark; totalt kr. 1.516.000).  
 
Offentlig bading ble gjennomført som planlagt. Gjennomført livredningskurs, hjerte- og lungeredning. 
 
Religiøse formål 
Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og 
drift av kirkebygg.  
 
Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester 
og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver 
kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. 
 
Folkehelse 
Folkehelsekoordinator tiltrådde ikke i jobben før i 2022 
 
Trainee 
Deltok på varierte oppgaver innen strategi og samfunn.  
Besøksforvaltning; Deltok på studium i besøksforvaltning, arrangerte Studietur til Vega i juni 2021.  
 
 

600 Stab/støtte 
Området omfatter 6 årsverk 
fordelt på økonomi, 
HR/personal, servicekontor, 
prosjektmedarbeider og 
formannskapssekretær.  
 
Mål 
Yte god service og gode 
tjenester til innbyggere og 
ansatte i organisasjonen.  
 
 

 

Økonomi 
Gjennomgang og oppdatering av en rekke reglement og rutinebeskrivelser er gjennomført.  
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Systemet Framsikt ble satt i produksjon. Oppbygging av struktur, innlegging av grunnlagsdata og 
opplæring ut i organisasjonen. 
 

HR/personal 
HMS 2021 
Det ble i 2021 vedtatt overordnede mål for HMS-arbeidet i Leka kommune. 
 
Verneordningen er regulert gjennom Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og 
nødvendig for å kunne drive HMS-arbeid. Leka kommune kjøper bedriftshelsetjenester fra ANT AS. 
 
Antall verneområder ble i 2021 utvidet fra fem til seks ved at teknisk avdeling ble eget område. 
Tidligere var Lekatun og Teknisk ett verneområde. Det er nå følgende verneområder i Leka 
kommune: Barnehagen, skolen, Lekatun, teknisk, helse og brann.  
 
Hvert område skal ha eget verneombud, og det skal være et hovedverneombud. På slutten av året 
ble det klart at flere av ombudene benyttet seg av muligheten til å trekke seg/ikke stille til gjenvalg 
etter to år. Det ble derfor startet en rekrutteringsprosess som fortsatte i 2022.   
 
Det ble gått vernerunder på alle områder høsten 2020. Rapportene ble gjennomgått og fulgt opp i 
2021. Det ble i 2021 utført en del målinger knyttet til støy og luftkvalitet, og det ble også gjennomført 
helsekontroller i henhold til anbefalinger og pålegg. 
 
Etter en vurdering sammen med bedriftshelsetjenestens konsulent, ble det bestemt at neste 
vernerunde skulle legges til 2022.  
 
DISC (Everything DiSC®) er et verktøy der kartlegging av jobbpersonlighet er første ledd i en prosess 
med å forbedre eller optimalisere samarbeid og relasjoner. DISC ble startet i administrasjonen 
allerede i 2020, mens de andre arbeidsplassene fulgte opp i 2021.  
Flere ansatte har sagt at DISC har forbedret arbeidsmiljøet og samarbeidet med kollegaer. Det 
foretas en evaluering når alle områder har gått gjennom hele prosessen. 
 
Compilo 
Dette er et digitalt HMS-system som skal brukes til flere formål. Leder og tillitsvalgte har gjennom 
store deler av året jobbet med oppbygging av og innhold til Compilo. Systemet skal også være en 
base der ansatte kan finne alle lokale bestemmelser i tillegg til sentrale. Leder og tillitsvalgte har i 
tilknytning til dette begynt på en rullering av reglementer på personalområdet, og høsten 2021 ble 
følgende godkjent: Etiske retningslinjer, arbeidsreglement, permisjonsreglement og retningslinjer for 
oppfølging av sykmeldte. 
 
Tillitsvalgtarbeid 2021 
Rundt 97 % av de fast ansatte i 2021 var tilknyttet en arbeidstakerorganisasjon.  
Organisasjoner med medlemmer som er ansatt i Leka kommune: DELTA, Naturviterne, Fagforbundet, 
Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet. 
 
Organisasjonene samarbeider gjennom tillitsvalgt-forum. Kommunedirektøren har deltatt på flere av 
forumets møter i 2021, både etter invitasjon, og på eget initiativ. 
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Bemanning 2021 
Sykefraværet var periodevis høyt i 2021. Det er ikke funnet noen gjennomgående/felles årsaker.  
Lederne har jobbet i 2021 bevisst med å redusere sykefraværet, og hatt spesielt fokus på 
tilrettelegging og restarbeidsevne.  
I september 2021 var Are Strandskog fra NAV Arbeidslivssenter her og foreleste om rett og plikt i 
arbeidslivet relatert sykdom og fravær. Oppmøte var obligatorisk for alle ansatte og det var høy 
deltakelsesprosent. 
 
Nye ansettelser i 2021 
Avdelingsleder institusjonsbaserte tjenester 100 % stilling  Lene Reppen Grydeland 
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 50 % stilling  Maja Moen Furre 
Folkehelsekoordinator 50 % stilling    Beate Johansen 
Fagarbeider teknisk og eiendom100 % stilling   Egil Reppen 
Styrer Leka barnehage 100 % stilling    Ingrid Skogly 
Barnehagelærer 100 % stilling     Kari Sjåvik 
Pedagogisk leder Leka barnehage 100 % stilling   Ingunn Henriksen 
Helsefagarbeider 100 % stilling     Stian Rosenvinge  
 
Det var i 2021 én ansatt som fratrådte for pensjon, mens det var noen få som gikk ned i stilling 
kombinert med delvis uttak av pensjon. 
 
Tre ansatte som hadde hatt ulønnet permisjon sluttet når permisjonstiden var over. 
I tillegg var det tre ansatte sa opp sin stilling og fratrådte i løpet av 2021. 
 
Det var i 2021 store utfordringer med rekruttering til alle stillinger og områder. Vedvarende mangel 
på søkere til sykepleier- og helsefagarbeiderstillinger medførte at det høsten 2021 ble vedtatt en 
ordning der kommunen tilbyr et engangsbeløp på kr 100 000 mot en bindingstid på to år. 
 
Ny utlysning som inkluderte dette tilbudet, resulterte i at en fikk dekket nesten alle stillingene. 
Det var også utfordrende å få tak i vikarer i 2021. Noe av årsaken var hyppig fravær blant 
barnehageansatte pga smittevern, men det var generelt få personer som ville/kunne være vikar både 
i barnehagen, pleie- og omsorgstjenestene, skolen og renholdstjenesten. 
 
Servicekontor 
Ansvarlig for post og arkiv, sentralbord og publikumsmottak. 
 
Lekaposten 
Det ble i 2021 utgitt 24 utgaver av Lekaposten. 
Ett utenbygds abonnement for Lekaposten kostet kr 551 i 2021. 
 

Prosjektmedarbeider 
Involvert i prosjekter med bla anbudsprosesser, igangsetting og løpende oppfølging, samt drift: 

 Aktivitetspark 
 Compilo-prosjekt 
 Hove Total - EPJ – nytt journalsystem på legekontoret 
 VINA – velferdsteknologi 
 Aventia Kommune-TV 
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 Delegeringsreglement  
 Elements arkiv, opplæring og support 
 Innsynsbehandling 

Frekvens på innsynsbegjæringer som omfattes av offentlighetsloven økte med over 300 % i 
2021 i forhold til antall i 2020, noe som resulterte i økt ressursbruk.  

 
Fra 1. november ble 70 % av stillingen overført teknisk og eiendom.  
 

Politisk sekretariat 
Sekretær for alle politiske råd og utvalg.  
Ansvar for praktisk gjennomføring av Stortingsvalget 2021 med forhåndsstemmemottak og valgting, 
elektronisk innrapportering, gjennomføring av prøvevalg og valgoppgjør i EVA (elektronisk 
valgadministrasjon). 
 

Beredskapskoordinator  
Økt aktivitet som følge av koronapandemien. Beredskapskoordinator har hatt ukentlige møter med 
kriseledelsen og sentrale myndigheter. Oppdatert og utarbeidet beredskapsplaner og tiltak, ukentlige 
rapporteringer, omfattende informasjonsarbeid på hjemmeside og sosiale medier.  
Bistått i arbeidet med vaksinering, organisering og registrering.  

 


