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Striden i tanavassdraget

Laksebreveiere krever
million fra fiskeforvalte
Underslags-anklage mot Tanavassdragets

Slik saken står,
er det å anse
som underslag av
midler.
Benn Larsen i LBT

står på sitt:
– TF har urettmessig brukt av LBT sine penger og det krever vi selvsagt tilbakebetalt, sier sekretær Benn Larsen.		

Laksebreveierlaget i
Tanavassdraget (LBT)
mener deres driftskonto ble urettmessig
belastet i oppstarten
av Tanavassdragets
fiskeforvaltning. Nå
kreves pengene
tilbake, men TF har
en annen virkelighetsoppfatning.
leif t. trosten

– Vi har avdekket at utgifter til drift
og investeringer i TF er dekket over
driftskontoen til LBT. Dette har
skjedd fra stiftelsesdato 29. mars

2011 og noen måneder framover,
sier LBTs sekretær og talsmann i
saken, Benn Larsen, til Ságat.
Samlet
tilbakebetalingskrav
er på 573.020 kroner. Her inngår
blant annet kjøp av PC-er, elvebåt
og påhengsmotor til oppsynet og
lønn til TF-ansatte.

Eget ansvar

Bak kravet står LBT-styret, som
mener det ikke hersker noen tvil
om at TF skulle bære sine egne
omkostninger fra stiftelsesdato.
LBTs rolle begrenset seg til forprosjektet.
– Vår konto er belastet uten
at styret i LBT har gitt fullmakt til
dette eller at der er inngått noen
formell driftsavtale mellom LBT
og TF, hevder Larsen.
Ifølge Larsen står Hans Erik

Varsi bak alle transaksjonene
som LBT nå mener er urettmessige. Han var den gangen sekretær
i LBT. Nå er han direktør i TF.

Alvorlig

– Vi ser meget alvorlig på saken
og forventer selvsagt å få pengene tilbake. Kommer de ikke, så er
rettslige skritt aktuelt. For det er
ingen tvil om at TF skulle bære
sine egne omkostninger fra stiftelsesdato. De kunne lett ordnet
seg kassakreditt inntil finansieringen var i orden. I stedet ble vår
konto belastet uten fullmakter.
Det er uhørt, mener Larsen.
Han spør seg også hvordan
TF-styret kunne vedta utstyrskjøp
på stiftelsesmøtet 29. mars 2011
uten å anvise hvor pengene skulle tas fra?

Lønn

Ifølge oversikten som følger kravet på 573.020 kroner, er blant
annet lønn til TF-direktør Hans
Erik Varsi og oppsynsleder Kjell
Magne Johnsen belastet LBTs
kontor i april og mai 2011. Bare
dette utgjør vel 150.000 kroner.
Det er kjøpt ny elvebåt og påhengsmotor til oppsynet, til en
pris på henholdsvis 17.846 og
48.750 kroner.
Det er videre fakturert kontorutstyr, annonser, telefonregninger, flere reiseregninger for TFmøter, hotellregninger, flybilletter,
husleie, med mere.
– Alt dette er driftskostnader
som TF skulle betalt selv etter
stiftelsesdatoen, mener Larsen.
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Tøv

– Dette er tøv og kunne vært løst
med en rask telefon til oss, hevder TF-direktør Hans Erik Varsi,
som kjenner saken og svarer for
TF i denne omgang.
– Både jeg og Kjell Magne
Johnsen var LBT-ansatte til juni
2011. Der har du svaret på den
biten, sier Varsi til Ságat.
Ifølge Varsi fikk LBT en solid
sum penger til forarbeid og etablering av TF.
– Det er disse pengene som er
brukt. LBT har ikke tapt noe på
dette, tvert imot. De fikk penger
til forarbeid og oppstart, og vel
så det, hevder Varsi.
Det lyktes ikke Ságat å komme i kontakt med TFs styreleder
Helge Samuelsen.

