Politikernes integritet.
Dette handler om politikere og andre som tøyer regelverket for å få tilgang på goder i form av lønn
og styrehonorarer som igjen bidrar til en forverring av kommuneøkonomien.
Som engasjert innbygger i kommunen så vil jeg at det settes et søkelys på sammenhengen mellom
politikernes rolle i forbindelse med kommunale foretak eller selskaper.
Viser også til artikkel i Fosna Folket 6 april 2020 https://www.fosnafolket.no/nyheter/i/qRvnXo/mener-varaordforeren-far-ulovlige-utbetalinger
Her skulle saken sendes over til kontrollutvalget, men den ble sendt til kommunens administrasjon
og det ser ikke ut til at den er kommet lengre enn dit.
Denne saken omhandler Kopparn Utvikling AS. Et aksjeselskap 100% eid av Ørland Kommune.
Kopparn ble i sin tid opprettet av gamle Bjugn Kommune og oppgaven er å drive næringsutvikling i
kommunen. Selskapet har et særlig ansvar for å utvikle og legge til rette for ny virksomhet på
kommunens største nærings- og industriområde Valsneset.
Før kommunesammenslåingen ble det vel foretatt et låneopptak på 25 millioner kroner? fra gamle
Bjugn Kommune til selskapet slik at de hadde et handlingsrom, eller sagt på en annen måte slik at de
har penger til å betale styrehonorarer og lønninger til styreleder. Gamle Bjugn kommune vedtok at
jobben som styreleder skulle være lønnet. Den forrige styrelederen som vel på en måte vel ble
«skviset» ut fikk i sin tid ikke mange kronene i den tiden han satt i den posisjonen. Det er også brakt
på rene at en tidligere konsulent (Ulrik Rabben) i selskapet hever 40% lønn for sitt bidrag til
virksomheten (ingen kan fortelle oss hva denne personen tilfører?). Den daglige lederen i Kopparn er
ansatt i kommunen som enhetsleder, blå næring og skulle etter alle solemerker ha både tid og
anledning til å skjøtte sine oppgaver innen blå næring der. Styrelederen er også samme person som
innehar posisjon som kommunens varaordfører.
I utgangspunktet skulle man jo mene og tro at Kopparn Utvikling ville rapportere til kommunestyret
eller kommunens administrasjon, men slik er det nok ikke. Selskapet rapporterer vel kun til
kommunens Utvalg for drift og strategi. Styelederen i Kopparn er også leder for utvalget for drift og
strategi. Her er det da altså en «stat i staten» da generalforsamlingen for Kopparn Utvikling er
medlemmene i Utvalget for drift og strategi.
Man kan vanskelig se for seg annet at dette er mere som bukken og havresekken og nærmere
korrupsjonsstillstander som referert i «Håndbok i anti korrupsjon» kommer man ikke.
Det å finne møtereferater fra Kopparn er vanskelig for å finne ut hva de egentlig bedriver. Det man
kan finne av referater er mildt sagt intetsigende. Noen små artikler i FF dukker opp nå og da for å
fortelle at noe foregår. Regnskapet forteller vel også at selskapet ikke har noen inntjening og
utgiftene til lønn og andre goder er godt skjult. Lønnen som utbetales til Ulrik Rabben betales av
kommunens midler så langt jeg er i stand til å finne ut.
Det siste som har skjedd i Kopparn er visst at det er satt i gang en grunnundersøkelse med en
kostnadsramme på 1,5 millioner (inkl moms) i forbindelse med ny kai på Valsneset. Dette er et
eksempel på at kommunens administrasjon har null kontroll på hvordan midlene brukes.

