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“Og vannet steg...”
Etter ein slapp start på se-
songen blei det endeleg fart i
sakene etter det kraftige reg-
net den siste tida. Den siste
veka har elva vore nett slik
vi ynskjer; passe stor og fin
på farge. Vatnet er framleis
litt for varmt, men det ord-
nar seg nok snart med det vê-
ret vi no har.

Dessverre ser det ut til at
det ikkje er like mykje fisk i
sjøen i år som vi har vore
vande med dei siste åra. Det
er spesielt tert (laks under 3
kilo) som manglar. Søn-
dag/måndag burde det blitt
tatt tertar i bøtter og spann
om alt hadde vore som det
skulle. Slik gjekk det ikkje.
Berre nokre få kom på land,
så vi har nok ein svakare års-
klasse med tert i år.

Større fisk ser det heldig-
vis ut til å vera meir av. Flei-
re fine laksar frå 3 kilo og
oppover til 10 er komne på
land, i tillegg til at fleire er
mista. Bård Askeland mista
ikkje mindre enn 3 laksar
onsdag – av og til klaffar det
ikkje.

Storfangst
Den klart heldigaste så langt
er utan tvil Kevin Glover.
Skotten, som har fiska titt og
ofte dei siste åra i Oselva
utan å få laks, drog skikkeleg
til tysdag ettermiddag. Heilt
åleine var han då storlaksen
tok på ein spinnar. Etter ein
20-minuttars hard kamp klar-
te han å få laksen på land –
100 meter lengre nede i elva.

Spinnaren som laksen blei

tatt på er lokalprodusert. På
ein tidlegare fisketur fekk
Kevin to spinnarar av Peder
Moesgård. Ein skotte i Osel-
va med ein spinnar laga av
ein danske på Os – det må
berre bli laks av det. 

Større laks har det vel ik-
kje blitt tatt på lokalprodu-
sert sluk i Oselva sidan Peder
Tveit slutta å laga slukar på
70-talet.

Fiske framover
Slik det no ser ut blir det fine
forhold i elva neste veke òg.
Mindre vatn blir det etter
kvart om det ikkje kjem endå
meir regn, men nok vatn blir
det uansett til godt ut i neste
veke. Og flogefisket blir ber-
re betre når elva blir litt min-
dre, i alle fall i nedste del av
elva.

Andre elvar
For min eigen del har eg vore
på ein skikkeleg lang fisketur
siste tida. Eg og 10 til (2 av
dei osingar) kom søndag
heim frå Varzuga; ei lita elv
på Kola i Russland. Makan til
flogefiske som det du finn her
skal du leita lenge etter. Men
skulle du få lyst til å reisa på
fisketur til Kola, så hugs ri-
kelege mengder myggolje,
solkrem og gnagsårplaster!

Elles veit eg at det er osing-
ar som no fiskar både i Trøn-
delag og Finnmark, så det
blir spanande å høyra med
dei når dei kjem heim att.
Skitt fiske!

Kevin Glover med eit prakteksemplar av ein villaks tatt tys-
dag ettermiddag i Kvernhushølen. 10,3 kilo er ikkje kvar-
dagskost i Oselva. Legg merke til fargen på vatnet. Finare
forhold kan du vanskeleg få. (Foto: Leif Juvik)
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– Fekk fullmakt i 1999

Os

Ordførar Terje Søviknes la m.a. fram denne utskrifta frå  møteboka
etter formannskapet 18. desember 2001 då han orienterte kommune-
styret om Pareto-saka torsdag kveld.

Folgefonn er attende
MF «Folgefonn» er på plass att i
sambandet Hatvik-Vengjaneset.
Ferja vart skadd i ein saman-
støyt med Hatvikneset den 6.
mars, og har sidan den tid vore
ute av drift. Tysdag 25. juni var
ho attende i ruta.

– Propellsystemet “Aqua-
Master” er ikkje lagervare. Det
måtte lagast nytt og leverast frå
Finland. Difor var ferja så lenge
ute av drift, seier informasjons-
sjef Arild Sondre Sekse i HSD.   

Marie Hauge
marie.hauge@osogfusa.no

I kommunestyret torsdag spur-
de Torill Otterskred (SV) om
ordførar Terje Søviknes meinte
han hadde halde informasjons-
plikta si i samband med Pareto-
avtalen.

Hugsar,
hugsar ikkje 
Ettersom Pareto-avtalen ikkje
er nemnt ein einaste plass i
sakspapira, baserer partane seg
i stor grad på det formannskaps-
medlemene hugsar frå møtet 18.
desember. 

Ordføraren hugsar at det
vart sagt i møtet at honoraret til
Pareto ville liggja på 2% og at
det i møtet vart kommentert at
honoraret med ein slik prosent-
sats ville liggja i storleiken 4-4,5
mill kroner. 

Det hugsar ikkje Kåre Lutro
(KrF), Dag Westhrin (SV) eller
Borghild Borgen (Ap). 

Heller ikkje Børge Lunde (H)
hugsar å ha blitt gjort merksam
på prosentsats eller sum, sjølv
om han, som resten av fleirtalet
(H, Frp) meiner at formannska-
pet godkjente avtalen på det ak-
tuelle møtet. 

Gustav Bahus (Frp) og Lis-
beth Axelsen (H) minnest at av-
talen vart godkjent og at det
vart sagt kva han kom til å kos-
ta kommunen.

Kommunestyre-
fullmakt i 1999

Då Søviknes gjorde greie for Pa-
reto-avtalen i kommunestyret
torsdag, viste han til møtet i
kommunestyret 23. november i
1999. Her gjorde fleirtalet eit
vedtak som Søviknes meiner ga
han fullmakt til å inngå avtalar
med Pareto. I vedtaket om sal av
Oskraft AS/BKK-aksjane frå
1999, heiter det mellom anna at
“det vert gjeve opning for å hen-
ta inn ekstern kompetanse i
salsprosessen”.

Heller ikkje den gongen vart
avtalen som ordføraren inn-
gjekk med Pareto lagt fram til
politisk handsaming.

Godkjenning 
utan vedtak
Til kommunestyret torsdag opp-
lyste ordføraren at han orien-
terte om BKK-salet og Pareto-
avtalen i politisk kvarter den 18.
desember 2001.  

Ordføraren sa at formann-
skapet godkjente avtalen. Men
det er ikkje gjort vedtak om det-
te. 

Sårt
– At kollegaer i formannskapet
i ettertid ikkje hugsar kva dei
har vore med på og kjem med
påstandar om at underteikna
har gått ut over sine fullmakter

og opptredd eineveldig og forfø-
rerisk, oppleves sårt. Eg vel
imidlertid å setja det på konto-
en for partipolitiske marke-
ringar, sjølv om eg tykkjer mar-
keringane er urettvise og re-
presenterer slag langt under
beltestaden. 

Med denne gjennomgangen
av fakta i saka er diskusjonen
om honoraret til Pareto Securi-
ties avslutta frå ordføraren si si-
de, sa Søviknes.

Ordførar Terje Søviknes meiner han hadde fullmakt
til å inngå avtale med Pareto Sevcurities og viser til
eit kommunestyrevedtak frå 1999. Vedtaket vart gjort
då Os kommune skulle selja Oskraft AS.

– At kollegaer i formannskapet i
ettertid ikkje hugsar kva dei har
vore med på og kjem med på-
standar om at underteikna har
gått ut over sine fullmakter og
opptredd eineveldig og forføre-
risk, oppleves sårt, sa ordførar
Terje Søviknes. (Foto: CFS)

– Om formannskapet ga si til-
slutning til Pareto-avtalen, kvi-
for står ikkje det i referatet? spur-
de Torill Otterskred. (Foto: CFS) 


