100 NEGATIVE YTRINGER OM KOMMUNELEDELSEN
FRA KARASJOKS BEFOLKNING
VEDRØRENDE
MOBBING – SYKEHJEMSPLASSER – UTESTENGELSE AV PRESSEN
får aldri nok
Skrevet av oppgitt 08.07.2009 11:10
Jeg skulle ønske noen tok tak og ga en skikkelig folkeskikk kurs til alle ansatte i kommunen.
Spesielt i kommuneadministrasjonen og skolen. Hvorfor tør og ønsker ingen å gjøre det? Jeg går
på tå inn på rådhuset, må på god tid på forhånd finne ut hvordan jeg skal jatte med de for å få
de opplysninger og service som jeg er rimelig fornøyd med. Jeg venter og venter på bedre tider.
SV: får aldri nok
Skrevet av fortvilet 08.07.2009 12:29
Helt enig. Og hvis man går imot kommuneledelsen, blir man beskylt for å mobbe kommunens
ansatte.
Mobbing
Skrevet av Anne 07.07.2009 23:46
Nå må ledelsen i Karasjok kommune skjerpe seg. Når Fylkesmannen er til stede, da lover
kommunetoppene bot og bedring. Når Fylkesmannen er på tur til Vadsø, så har vi den vanlige
holdningen igjen på Rådhuset; vi bryr oss ikke, dette går sin vante gang. Helt enig med Bjørn
Hansen, nå må kommunetoppene stå anvarlige, ser dere virkelig ikke galskapen dere skaper?
MOBBING I KARASJOK
Skrevet av Bjørn E Hansen 07.07.2009 19:20
Personene som har hatt ansvar for å gjøre noe med mobbeproblemene i Karasjok de siste 20
årene - eller mer - bør nå få søkelyset på seg. Still ordføreren og tidligere rådmann m.fl til ansvar
- og få ryddet opp i det øvre skiktet. Sann undertegnedes ord: Det vil aldri bli bra i kommunen
uten en gjennomgripende opp-/utrensking. Se nettsiden www.bjornhansen.com > Karasjok.
SV: Mobbing i Karasjok
Skrevet av Hoamma 03.06.2009 15:46
Karasjok har et mobbeproblem, som Kjell Sæther ikke vil snakke om. Soleng har måttet
innrømme problemet. Men det er ikke av ny dato, hvor lenge er ikke hoamma begrepet brukt
om Kautosamer i neagtiv mening. En ting er å ha navn på hverandre, en annen hvordan man
bruker den. Og jeg har ennå tilgode å være i Karasjok over 2 timer uten å høre det...det
opplever man ingen andre plasser, og før eller siden må man bare ta det innover seg. men til da
er mye mobbing skjedd. Innrøm problemet, så blir man kvitt det. Det tjener alle på, ikke minst
karasjoksamfunnet selv.
Hvem bør ta ansvar for ukulturen???
Skrevet av norsk-same 06.06.2009 21:14
Mobbing har foregått i Karasjok i 20-år. Toppene i Karasjok (ordfører, nylig avgått rådmann,
rektor) har styrt samfunnet like lenge som mobbingen har pågått. Jeg vet at det er mange
familier som er blitt neglisjert og ødelagt i Karasjok. De har prøvd iherdig å fremme
mobbeproblemet, og ikke blitt tatt på alvor, men heller blitt oversett og bagatellisert.
Ved ansettelser i kommunen blir gjerne venner eller familiemedlemmer ansatt og de som ikke er
"medlemmer" får en usaklig begrunnelse til ansettelsen. Dette gjelder også vanlig
saksbehandling generelt i kommune. Lover og regler blir ikke alltid fulgt, for de sjonglere
mellom begrunnelsene ansinitet, skikkethet, og utdannelse. Begrunnelsene blir gitt til fordel for
"medlemmene/ eller deres tilhenger". Den som ikke tilhører eller kjenner eliten får en

ufullstendig begrunnelse på ansettelsen. Dette ser jeg som mobbing, når behandlere ikke liker
eller kjenner personen, selv om personen har papirer som tilsvarer etterspurtekriterier. Og når
begrunnelsen varierer fra år til år.
Personer som er berørt av urettfertigheten bør og har sin fulle rett til å prate om inkompetente
saksbehandling. Eller skal dette også forties, slik at toppene kan fortsette den urettferdige
behandlingen av borgerne.
Kommunetoppene støtter hverandre, for det er tryggest å tilhøre gjengen. Sammen er de sterke
mot den lille mannen i gata. Og stakkars den som er uenig med gjengen, for da skal det merkes
lenge etterpå. Det er lett å ”krige” mot den lille mannen i gata med skattebetalernes penger.
Kommunetoppene skulle vært skiftet helt ut- gjerne med utenbygdsfolk. Nye folk, som følger
loven og ikke er inngrodd i ukulturen som regjerer i bygda. Nye folk som ikke er venn eller i
familie med toppene…..
Denne ukulturen blant toppene har forplantet seg helt ned til barna. Gjengen styrer og mobber
de som ikke er integrert i elitegjengen.
Holdningsendringer....
Skrevet av WNHanssen 05.06.2009 22:11
Jeg var også tilstede under gårsdagens folkemøte ang. mobbing i Karasjok, og er forundret over
menneskers evne til å fraskrive seg ansvar...noe det her virker som om er blitt gjort i en
årrekke av personene som er folkevalgt til å lede an kommunen. Kan ikke uttale meg om hva
som har skjedd tidligere i denne bygda ang. dette da jeg er "ny" i byda, men har via min
vikarjobb og tilkommende svigerfamile fått høre hjerteskjærende historier... Historier som rett
og slett er tuftet på ondskap og uvitenhet... Holdningsendringer var det ingen som sa noe om i
går, bare at endringer måtte til.. Greit nok, men holdninger mot medmennesker og andre
menneskers verdier er det som skal til.
Lenge leve mobbingen
Skrevet av betrakteren 05.06.2009 13:00
Mange voksne i Karasjok benytter "cuiggodit", som er en belærende form å si fra til andre om at
deres måte å være på og å gjøre ting på, ikke er rett. Man trenger ikke å gå lenger enn til
gårsdagens folkemøte. Noen satt på sin høye hest og ba om at både voksne og barn må lære
seg folkeskikk. Når en ungdom uttrykker seg på en slik måte kan være forståelig, men jeg blir
temmelig overrasket når noen fra hjelpeapparatet bruker lignende formuleringer og "folket"
viser sin enighet ved å applaudere. Offentlige etater bør vel være mer tiltaksrettet enn som så?
Er det ikke bedre at de framgår som forbilder med en holdning som vitner om at det er viktig å
samarbeide og å øke kunnskap om hvordan få slutt på mobbing, enn å forenkle problematikken
til vanlig folkeskikk? Ære være moralismen, for da slipper man å gjøre noe med egne
holdninger. Og slik fortsettes pulverisering av ansvaret for å gjøre noe for å få slutt på
mobbingen...
Mobbing i Karasjok
Skrevet av Anonym 20.11.2008 11:25
Det må holdningsendringer til for å stoppe mobbinga. Det er ikke bare mobbing blandt barn,
men av hele det offentlige systemet i Karasjok. Har ikke du hatt en fin barndom eller tilhører
den riktige slekta så kommer du ikke langt i Karasjok, da kan du se langt bort fra å få hjelp.
Nu viser det seg også at det er mange som har valgt å flytte fra Karasjok. Det sies at det er
p.g.a storbyene tiltrekker de som er fraflyttet, men det er nok det offentlige som skremmer de
fleste bort.
Så min oppfordring er å flytte derifra hvis barna deres skal ha det godt.
SV: SV: Mobbing i Karasjok
Skrevet av utflyttet 21.11.2008 11:29
Det er ikke snakk om å flykte!! Men å få seg ett bedre liv og en problemfri hverdag, Jeg har
opplevd det sjøl å ikke få hjelp eller oppfølging fra det offentlige i karasjok og etter at jeg flyttet
fra bygda så er hverdagen blitt lettere, her i sør er det ikke trynefaktoren som råder når man
trenger hjelp fra det offenlige, her blir man møtt med respekt når man har kontakt med det
offenlige, er ikke noen her som dømmer deg ut i fra hvilken slekt du kommer fra, Her blir alle

behandlet likt enten du er same, nordmann eller pakkistaner.
SV: SV: SV: SV: SV: Mobbing og kultur
Skrevet av Utflytta 20.11.2008 21:02
Jeg bodde i 10 år i Karasjok. I de årene så jeg et alvorlig problem blant folk der. Det misunnelse
og fientlig holdning overfor tilflyttere og reindrifts samer. Fikk følelsen av at hva gjør du her
egentlig? Fisker i min elv, plukker mine bær, jakter i min skog osv....I tilegg har man forskjellige
klikker som har sine egne regler, og følger du ikke de, så kan du bare forlate hele greia. Jeg
jobbet også som dørvakt på Rypa en stund. Det var der jeg så de mest groteske av finnes i et
menneske. Folk i en høyere samfunns rang, foreldre, lærere, og offentlig ansatte drakk seg fra
sans og samling, slåss og gjorde ting som ikke tåler dagens lys. Jeg var ikke samisk nok. Jeg
fikk høre det ved flere anledninger. Derfor pakket jeg kofferten og reiste vekk derfra. Karasjok
er en fin plass i seg selv. Har mye fint og trivlige folk, men de som ødelegger, ødelegger det
skikkelig.
SV: SV: Folkemøte
Skrevet av annelise 04.06.2009 11:23
Javisst. Kommunens ordfører burde være den første til å legge ut slik informasjon, istedenfor å
bruke tid til å lage skrytealbum fra sine turer med kamera, på nettside. Ellers hørte jeg i radio
han si at han ikke har telefonnummer til Barneombudet og derfor ikke har verken tenkt eller
kunnet kontakte ham. Makan! Spesiell type, ass. Med slike tøvete uttalelser fra ham offentlig
(det er ikke første gang!) er det ikke rart Karasjok har problemer.
mobbeoffer
Skrevet av mobbing 03.06.2009 23:24
I en tyve års tid har Karasjok samfunnet måttet lide under et system der topp etatsjefer har
vært dårlige eksempler på absolutt alt. Dette har politikerne godtatt. Jeg har nå store
forhåpninger til den nye rådmannen. Først må vi samer begynne å lære folkeskikk og så lære
det til våre barn. Det pussige i Karasjok er at hvis noen ikke makter arbeidet sitt, ja, så skjer
det ikke noe. De som tar dette opp, blir skjelt ut, så fortsetter enn videre å tråkke på de samme
stier. Så også i kirken. Jeg legger merke til at det er leder i menighetsrådet som blir mobbet pga
et underskudd i millionklassen. Det er seks medlemmer i menighetsrådet som også har ansvar.
Når krybben er tom bites hestene. Det skjer i kirken. Galematias opplegg.Hvis noen ikke makter
jobben sin er det intet som skjer. Vi danner heller aksjonsgrupper og bryr oss ikke om
saken/sakene.
SV: Tøft Eilif, stå på!!!
Skrevet av Observatør i Porsanger 03.06.2009 22:50
Flott at Eilig Aslaksen har mot til å ta opp dette alvorlige og omfattende problemet som herjer i
Karasjok og har herjet i flere generasjoner. I et møtet i kirken (menighetsrådet?) nylig ble
innbyggere i kommunen omtalt på en slik måte man ikke skulle tro at personlig kristne kan
gjøre. Karasjoksamfunnet i en situasjon som ikke kan løses uten hjelp utenfra. Ordføreren
gjorde en så dårlig figur i dag i et intervju i radioen i det han reagerte svært negativt på
journalistens spørsmål. Når ledelsen inntar så uklar og defensiv rolle i saka er det ikke å
forvente at ansatte i kommunen, f.eks. skolens ledelse, også skygger unna det de er forpliktet
til å gjøre. Detr er mange som begår alvorlig tjenesteforsømmelse og fylkesmannen må snarest
sette i gang en granskning, og deretter eventuelt medvirke til at personer i toppenh av skolen
blir skiftet ut. Historien til den tidligere læreren i den kommunale skolen er sterk og forteller
med all tydelighet at Karasjoksamfunnet har et "kastesystem" for rangering av mennesker.
Maktmennesker f.eks. i kommunen sørger for at dette holdes i hevd, jfr. rektors brev til
fylkesmannen der ekslæreren og hennes barn blir omtalt svært negativt. Maktstrukturene som
hersker i dag skulle vært brutt ned, men det er umulig pga. store slekter og andre
maktgrupperinger som beskytter dem som står uvesenet i Karasjok. Eilif Aslaksen og andre
journalister så jobbe videre med sakene. Mange journalister har være kun mikrofonstativ for
ordføreren m.fl.
Karasjok skole
Skrevet av Karin 08.05.2009 23:52
Vel Soleng, du sier dere har spesifikke arbeidsrutiner mot mobbing, gå inni i deg selv og tenk
nøye om, har dere virkelig det? Innvolveres foreldre? Tror vi begge vet svaret godt, NEI!! Du
sier alltid i en mobbesak at du ikke har fått fakta på borde eller at du nettopp er informert om

hendelsen, hva gjør du i jobben din egentlig? Er ikke det ditt ansvar å nettopp ta tak i slike
hendelser straks det skjer, og ikke etter noen dager? Til deg, Vuolab, stå på, men innerst inne
vet jeg faktisk ikke om det nytter å anmelde eller melde til barnevernet. Hva gjøres i disse
instansene? Min erfaring ingenting, og hvorfor er det slik? Hvem er det som skal støtte et offer
og dens familie i en slik situasjon?
Til sist enig med Karen K, rektoren og andre på administrasjon bør bli avsatt eller innse sjøl at
de ikke duger i jobben, og ta hatten sin å gå.
Er det mulig....
Skrevet av skjønner ikke 30.07.2009 00:57
Karasjok kommune (ledelsen, ordfører og avdelingsleder) bør skjemmes. Når skal dere reagere?
Behandlingen av gamle og syke i kommunen ser ut til å bli dårligere og dårligere. De gamle får
hverken sykehjemsplass, nok mat og tilstrekkelig med stell fra hjemmesykepleierne pga tidspress
og lite ressurser. Kan tenke meg at vi har flere slike rystende tilfeller enn de vi leser om i media.
Jeg ville også sykemeldt meg hvis min familie var i samme situasjon. At kommunen i det hele tatt
vurderer å sende kommunens gamle ut av kommunen er umenneskelig. Er det noen politikere
som kan gjøre noe med denne situasjonen? Noen med påvirkningskraft må da reagere etter så
mange graverende tilfeller....
SV: SV: SNART VALG
Skrevet av Krisepakka? 30.07.2009 13:04
Regjeringen bevilga jo ekstra penger i en såkalt krisepakke da finanskrisa kom, men veldig
mange kommuner har valgt å ikke benytte seg av de midlene -eller så har de prioritert
annerledes. Hva har Karasjok brukt de midlene til - planlegging av enda et nytt svømmebasseng
kanskje?
karasjok
Skrevet av rrr 31.07.2009 17:19
Krasjok lider av politikerer og administrasjon som er sementert i en politikk som er til elitens
fordel. Jeg blir kvalm av disse som jobber til egen fordel og driter i resten.
Bare i dyll !
Skrevet av Niilas 31.07.2009 10:18
Er det fortsatt noen som lar seg lure av den høflige og smilende Kjell Sæther, og hans regime ?
Karasjok kommune har kommet i utakt med samfunnsutviklingen for mange år siden. Stadig flere
ser at dette ikke er en attraktiv kommune å leve i ……………………………………..
Baksiden av medaljen
Skrevet av Bolli 31.07.2009 10:11
Man har råd til bruke mengder av millioner til en håndfull avdankede svømmehelter, men de eldre
skal gå for lut og kaldt vann.
UVERDIG MED SYKEHJEMSPLASS I ANNEN KOMMUNE
Skrevet av Bjørn E Hansen 30.07.2009 21:46
Karasjok kommune har ikke akkurat hatt uventet befolknigsøkning - altså forutsigbart for de
fleste.
Men ikke for 'herrene' i Rådhuset - der de er mer opptatt av sin egen posisjon enn bygdas
innbyggere. Bruker de så mye som 10% av arbeidstiden til kommunefremmende tiltak ..........?
Nå vil kanskje noen, få, beskylde undertegnede for å være 'etter kommuneadministrasjonen' igjen.
Ja - hvem andre kan stilles til ansvar enn Ordfører, tidligere Rådmann og Helsesjef.
Undertegnede skrev en artikkel i Finnmarkspressen for snart 15 år siden - om Karasjok
kommunes mangel på planlegging, økonomiske styring og tilrettelegging, da samme 'herrer' satt
ved roret.
Det er vanskelig å øyne bedringer i så måte.
Karasjok har en udugelig administrasjon. Rydd opp i reiret - og still krav til 'styre og stell'.

SV: UVERDIG MED SYKEHJEMSPLASS I ANNEN KOMMUNE
Skrevet av eldres venn 04.08.2009 18:06
Må si meg enig i dette. Det ble brukt midler kun til enenrom på sykeavdeling, for noen år tilbake.
Men ikke til flere sykehjemsplass. Og gamle alderspensjonatet ble lagt ned og pasienter ble
flytttet til omsorgsbolig. Problemet er jo egentlig ikke løst med ap regjering, bare forflyttet. Disse
herrene har også forlatt stillingene sine og fått lagd seg nye stillinger innenfor kommunen. Dette
med sykehjemsplass har kommunen visst om i lang tid, da debatten om eldrebølgen foregikk.
Men personlig angrep på en avdelingsleder er ikke riktig, hun og hennes stab som er igjen, er
suverene som holder ut arbeidspresset med tanke på økningen av pasienter og arbeid. Dette er
jo de som sitter med en pengesekk og politikere, som deler ut midlene som må tenke på hvordan
de har prioritert dette. Problemet er løst om alderspensjonatet åpnes, ansetter personalet dit.
Nye kontorer blir opprettet en annenplass. Dette vil øke livskvaliteten for alle hjemmeboende
pasienter, sykehjemspasienter og ikke minst for personalet og arbeidsforholdene til alle blir bedre
ivaretatt.
SV: UVERDIG MED SYKEHJEMSPLASS I ANNEN KOMMUNE
Skrevet av brooom 31.07.2009 03:47
Helt enig Bjørn! Rydd fanskapet bort.Disse pampene mobber flinke faglige ansatte bort fra
kommunen slik at de styrker sine egne posisjoner. Ansetter familie og venner. Fabrikerer
stillinger for sine egne osv. Tidligere 4 bande har fremdeles bukta og begge ender.Skifte av
rådmann hjelper ikke.Hele rådhuset er jo smittet av hersketeknikker og det som værre er.Denne
slekta skulle vært søkt plass til i Porsanger. Om Hans M sendes til Porsanger må bygdefolket
reagere og tjore pampene i samme rep og frakte dem vekk fra Karasjok.Bjørn du hjelper vel meg
med å mobilisere folket og frakte fangene vekk?
SV: SV: UVERDIG MED SYKEHJEMSPLASS I ANNEN KOMMUNE
Skrevet av eldres venn 04.08.2009 18:16
Familie og koner har kommet i første rekke ved ansettelse. Unge dyktige folk blir ikke tatt i
varmen.
Ikke dumt å være i lakselv, kanskje våre eldre får det finere der og behovene dekt ikke minst.
SV: SV: SV: UVERDIG MED SYKEHJEMSPLASS I ANNEN KOMMUNE
Skrevet av brooom 31.07.2009 13:21
Nystad sa (TV'n) at det skal søkes plass til Hans M i Porsanger.Jeg elsker Porsanger! Håper
Posanger vil gå i strupen på de arrogante kommunetoppene i Karasjok og riste fornuft i skallen på
dæm. Det må jo gå an å bruke litt fornuft! Vi er jo redd for å leve et langt liv i
Karasjok.Dyrehager,slakterier og fengsler behandler sine klienter bedre enn Karasjok kommune
sine eldre og syke
Nepotisme og kunnskapsløshet
Skrevet av J. Anti 05.08.2009 19:27
Fungerende rådmann beskytter sin kusine Ragnhild Nystad. Den eneste som prøver å gjøre noe
oppriktig er varaordføreren. Stå på Nils! Dine medarbeidere tror de er ansatt der for at de selv
skal heve sin lønn og ikke for å tjene kommunens innbyggere. Teknisk etat har i mange år vært
et skoleeksempel på maktarroganse og amatørmessig lederskap. Det er bare å lese dagens
Finnmark Dagblad. Enig med B. Hansen, fjern rasket!
SV: Nepotisme og kunnskapsløshet
Skrevet av Dalonat 05.08.2009 21:44
Nepotisme (favorisering av slektninger),er en stygg tradisjon i Karasjok, men jeg er sikker på at
det er uklokt å trekke frem varaordfører Gaup som en aktiv motstander av nepolisme !!!!
rydd rådhuset
Skrevet av karasjok 05.08.2009 12:30
som jeg har sagt tidliger også, nu skulle vi virkelig fått inn nye ansatte på rådhuset, hele
rådhuset er korrupt.
Helt sykt
Skrevet av Pårørende 05.08.2009 11:41
Ja det viser seg at Karasjok kommune ikke klarer å ta vare på sine eldre og syke igjen. Men hvis
man tar det med videre, anmelder de el klager til fylkesmannen klarer de å ordne plass. Rart de

ikke kan gjøre noe før man må gå så langt og pårørende er tappet for krefter.
Skolestart
Skrevet av Rekk 19.08.2009 10:27
Det har vært planleggingsdager for lærere ved Karasjok barne og ungdomskole,
det burde vært logisk å starte med mobbeproblemet. Har pratet med lærere for
å høre om temaet var på dagsorden, men "NEI". Det var et tema som angikk
skolensledelse forige skoleår. Det er ikke blitt nevnt i en bisetning engang.
Kanskje det er på tide å bytte ut rektor og inspektørene. Jeg mener å huske at
en av mobbesakene for noen år siden gjaldt barnet til en i ledelsen, da ble
skolen endevendt og lærere ble beordret til ekstra inspeksjoner. Hva forteller
det om ledelsen? Er ikke alle barn likeverdige i Karasjok?
SV: Skolestart
Skrevet av bekymret 19.08.2009 11:18
15.sep for å ha planene klare er flaut og for sent - mobbingen er et resultat av
for dårlig ledelse
Kritikken av kommuneledelsen har vært massiv
Skrevet av Sándor 08.10.2009 17:22
Leser man samtlige ca 80 innlegg på denne nettsiden fordeler de seg omtrent
slik FOR eller MOT kommuneledelsen: - 15% er NØYTRALE - 35% er FOR medregnet 4 aktive bloggere fra kommuneledelsen (inhabile) - 50% av
befolkningen er MOT
Et riktigere bilde får man ved å ta bort innleggene fra inhabile kommuneledere, i
forsvarsposisjoner, og da er tallene slik: - 20% er NØYTRALE - 20% er FOR bortregnet 4 aktive bloggere fra kommuneledelsen (inhabile) - 60% av
befolkningen er MOT
FOLKET HAR TALT !
Kanskje siger det omsider sakte inn hos kommuneledelsen i Karasjok - sterkest
representert på ovennevnte blogg ved 'SAMEDAME', 'SAME', 'NN' og 'GJEST' - at
de også i denne saken er på frontkollisjonskurs med majoriteten av befolkningen
i kommunen. Nå bør det ringe noen bjeller hos Råmannen.
Gode råd til Rådmannen er: - Kvitt deg med dårlige rådgivere og medarbeidere straks, selv om
det koster. - Lytt til folket du er ansatt for å betjene. - Utform en helt ny bedriftskultur - uten lik i
lasten og skjelletter som ramler ut av skapene i årene som kommer. - Prosessen krever en
stålsatt kvinne - med hård hånd - som våger å bli upopulær i tidligere krets av medarbeidere
Rart bygdas befolkning ikke gjør opprør
Skrevet av Utflytta karasjoking 07.10.2009 21:59
Alle disse innleggene viser jo hvor misfornøyd man er med kommuneledelsen.
På tide at man gjør et opprør.
Skulle ønske ordføreren tok til litt vett og tar hatten å går
Problemet er ....
Skrevet av pirre 07.10.2009 10:19
Les Sagat's leder idag 7/10, som det her følger et utdrag av:
"Alle, selvsagt også barn, har krav på personvern. Men barn har også ytringsfrihet, inklusive
frihet til å snakke med en journalist som er på besøk. Det samme gjelder kommunalt ansatte på
alle avdelinger og institusjoner, ikke bare rådmannen eller den som er «rådmannsgodkjent».
Karasjok kommunes regelverk, slik det foreligger, fremstår dermed som et anslag både mot
ytringfriheten og pressefrihet-e-n. Det er totalt uakseptabelt".
La unge journalister slippe til
Skrevet av Vákur 06.10.2009 19:55

Planlegg reportasjen. Vær sakelig. Vær pågående. Få frem sannheten. Vær ikke korrupte. Våg å
ta en smell i etterkant. Vær ihuga - og ha ambisjoner med et overordnet mål.
karasjok
Skrevet av andrerangsborger 06.10.2009 19:07
For de som vil vite litt mere om en persons kamp mot vindmøllene i karasjok, søk på denne
siden:
http://bjornhansen.com/
SV: SV: karasjok
Skrevet av Cecilie 07.10.2009 18:05
Det er ganske innlysende at 'nn' synes det er ubehagelig å være avbildet på den omtalte siden.
Men han er, ganske sikkert, selv årsaken til det. Typisk for den enge krets han representerer er å
føle seg forurettet 'i egen høye person'. Ære være NRK/Sameradions åpen- og romslighet - som
tjener folket i på Nordkalotten.
SV: SV: SV: karasjok
Skrevet av Reklame 07.10.2009 18:27
Hvor lenge har ikke disse personene (i reklamen) mobbet ansatte og innbyggere. Jeg kan skrive
under på at disse personene har gjort store skader på mange mennesker i bygda. Gjør meg
ingenting at disse blir offentlig-gjort! Det er på sin plass at disse menneskene møter seg selv i
døra!
SV: SV: SV: SV: karasjok
Skrevet av etra 07.10.2009 19:06
"HVORDAN VÅGER NOEN - OFFENTLIG - Å KRITISERE MEG" !? - er en typisk reaksjon fra
nettopp de vil bli kvitt i kommuneledelsen.
SV: SV: SV: karasjok
Skrevet av BRUTUS 07.10.2009 17:50
De av oss som bodde i Karasjok husker avisskriveriene når Hansen fikk tomt på et 'samisk
boligfelt', skulle bygge og bosette seg i kommunen. Flere av oss var også vitner til metoder som
ble benyttet for å få ham bort, og personene som sto bak kampanjen.
Vi forstår at Hansen, på sin hjemmeside, valgte å ta et oppgjør med hovedpersonene, i
kjølvannet av MOBBESAKENE i Karasjok, da flere av dem fortsatt innehar ledelsesposisjoner i
kommunen. Det var betimelig og på sin plass å belyse hvordan mobbing utøves av de som anser
seg å være makteliten i kommunen. De som skal være skoleeksemplene på god oppførsel, og
toneangivende for den øvrige befolkning.
De som har lært Hansen å kjenne gjennom snart 20 år - og ikke har stigmatisert ham som
'daza' - har vanskelig for å tro at han farer med usannheter og fanteri. Derimot skal han ha
kreditt for å påta seg personlig belastning når han står opp mot det han beskriver som
'Ulveflokken i Karasjok'. I lys av eventuelle injuriesøksmål er det grunn til å tro at han har
dekning for sine påstander og eksempler om hendelsene han beskriver.
Hvis 'Gjest' er en av mobberne i bildegalleriet på hans hjemmeside, og dermed føler seg ille
berørt, burde han kanskje tiet, og lært av sin oppførsel den gang.
Er 'Gjest' en utenforstående, som ikke kjenner til de virkelige hendelsene, burde man forvente
at han/hun reserverte seg med klar avstandstaken til slike fremgangsmåter Hansen beskriver
som organisert mobbing og personforfølging. Ikke å gå ut med ordlyd som i ovennevnte innlegg,
uten å kjenne historien bak.
Det er ikke grunn til å tro at Hansen er urolig for injuriesøksmål, siden han på sin hjemmeside
har oppfordret galleriet til både å la seg intervjue og gå til søksmål mot ham, for påstandene
han har fremført.

Bra er det at siden har fått oppmerksomhet hos våre rikspolitikere og fylkesadministrasjonen,
og hos befolkningen i Karasjok kommune. Det fører forhåpentlig til bedre moral i styre og stell,
på litt sikt.
SV: SV: SV: SV: karasjok
Skrevet av enig 07.10.2009 18:33
Helt enig!!!!! han hadde aldri gjort dette om han ikke hadde bakgrunn for det. akkurat slik
hansen beskriver det har vi hatt det lenge nå!

SV: SV: SV: SV: SV: SV: karasjok
Skrevet av Lei 07.10.2009 23:51
Jeg har også lest Hansens sider, alt du siterer til stemmer med det jeg også leser. Det som står
om Karasjok stemmer på en prikk. Har selv opplevd disse mennene. Noen eks; spydigheter og
overseelser fra teknisketat, noe teknisk etat faktisk måtte gjøre noe med! mobbing på skolen,
noe skolen måtte gjøre noe med! osv osv. Kjenner sååå mange som også har lignende
tilfeller/eksempler! Takk Hansen for at du våger å sette søkelyset på en ukultur som ikke er
mennesker verdig!!! Alle som bruker offenlige stillinger og skattebetalernes penger til å plage
andre fortjener ikke bedre. Det er ikke lov å mobbe andre.
SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: karasjok
Skrevet av GR 08.10.2009 09:44
Kanskje på tide at man slutter å skrive masse innlegg under ulike pseudonymer, for å unngå å
skape inntrykk av en massiv støtte til kommune ledelsen i bygda.
Karasjok er Karasjok
Skrevet av Anna 06.10.2009 17:42
Glad jeg ikke bor i Karasjok. Slike sure oppgulp og bitre uttalelser som kommer fram her, er det
sjeldent man ser andre steder.
Hvem er ressurssterke?
Skrevet av Vivi 06.10.2009 18:48
Med dette utbes en nærmere presisering av de 'masse flotte ressurssterke personer' i ledelsen
av Karasjok kommune. Navngi 5 favoritter, eller med stillingsbeskrivelse. Nå ber vi om at
'Samedame' våger å tone flagg i denne debatten. Så 'Samedame' - må du ta inn over deg at
ytringer mot dagens samfunn/ledelse nettopp er innspill til hva som må bedres i Karasjok.
SV: Karasjok er Karasjok
Skrevet av Nanna 06.10.2009 17:58
Karasjok er en vakker bygd - men dessverre er kommunen et destruktivt samfunn. Ingen, som
vet bedre, vil bruke år på å 'tilpasse seg' - og minst av alt la sine barn vokse opp der. Positiv
energi går tapt - til evindelig krangling om alt. Mitt råd er: Flytt fort, utvid din horisont og og bli
en bedre bidragsyter til samfunnet vårt !
Karasjok - et samfunn i forandring
Skrevet av tudor 06.10.2009 17:14
De av oss som har fulgt bloggene på denne 'åpne' nettsiden en stund, ser positivt på at stadig
flere innser, og ytrer seg om, de åpenbare skavankene ved ledelsen i Karasjok kommune.
Karasjok er et samfunn som må fornyes, og forbedres, til beste for alle. Ikke som i dag, der noen
begunstiges for at de hører til 'riktige slekter' og omgangskrets eller profesjon. De som
hårdnakket stritter imot - med forsvar for nåværende forkvaklede regime - er de som har mest å
tape på forandringer. (Les nedover på siden). Karasjok vil ikke overleve som en 'stat i staten'.
Men prosessen kan forsinkes ved bakstreverske ansatte og politikere - engstlige for posisjoner,
makt og prestisje. Disse skal imidlertid være klar over - og senere måtte ta ansvar for - at de har
gjort det mer smertefullt for svært mange i omstillingsprosessen. Også 'sine egne' og deres
etterkommere. Når de allerede, idag, vet bedre, nytter det ikke å be om tilgivelse på sin siste
dag. Kritikk mot Sameradioen's journalistikk / nettside - fra noen få - er proteksjonistisk, ynkelig
og smålig. I beste fall - trangsynt. NRK; hold frem med avdekkende - god - journalistikk.

åpnere samfunn
Skrevet av zuw 06.10.2009 16:19
Mange etater skjuler sin inkompetanse, feilbehandlinger, trynefaktor osv........ Dette gjelder ikke
bare karasjok kommune, et mere åpent samfunn er veien å gå ikke dra oss bakover. Mange
taushetsbelagte etater og foretak hadde fått store utskiftninger om vi fikk vite om hva som
foregår bak de lukkede dører.
fri presse
Skrevet av Bastard 06.10.2009 15:23
I selvransakelsensens navn så har de samme politikk mot pressen i Iran.
SV: Karasjok er bra bygd ¨å bo i
Skrevet av gh 06.10.2009 14:37
kan ikke se at noen sier karasjok er en dårlig bygd å bo i, men at utestengelse av media er å
frarøve ytringsfriheten for mange mennesker i denne bygda! Det er Hilda (rådmannen) som sier
at utestengelse av media er vedtatt! Hvem skal vi da ytre vår mening mot, jo Hilda
(rådmannen). Er helt uenig med henne, er svært overrasket over hva hun steller i stand nå. Jeg
har null respekt for slike HANDLINGER/IDEER rådmannen nå foretar! Skjemmes over
rådmannens avgjørelse!!! FYS!!!
sensur
Skrevet av bastard 06.10.2009 12:54
Dette er å gå tilbake til sovjetsystemet, den frie presse skal kontrolleres.
Vedr rådmannens utspill
Skrevet av Tomas H. 06.10.2009 12:06
La journalistene slippe til. Det er på høy tid at diverse kritikkverdig forhold i Karasjok blir
avdekket. Det er ikke bare mobbeproblematikken det må gjøres noe med. Hva med
rus/alkoholproblemene, incest, selvmord, har selv mistet flere venner fra Karasjok som har tatt
livet sitt, høye selvmordstall har en nær sammenheng med mobbeproblematikken og
rus/alkolholproblemene. Det verste er at de som sitter i kommune og sameting og diverse andre
instanser vet om alt dette, men gjør ingenting. De er mest opptatt av å fremheve den samiske
kultur, språk og rettigheter (det er selvfølgelig viktig det også). I tillegg har hver enkelt
innbygger/familie i Karasjok et ansvar, slutte å baksnakke,mobbe og fryse ut. Være mer
inkluderende og aksepterende. Det er også viktig å tenke på at det ikke bare kommune og
sameting som har hele ansvaret, det har også den vanlige mann/dame/familie/slekt i gata. Og
husk barna/ungdommen tar etter de voksne.
SV: På sin plass
Skrevet av KK 06.10.2009 13:00
Det er ikke hva journalistenes behov er...hallo? Ei heller at barna blir utnyttet.
Men det som er viktig at søkelyset rettes mot kritikkverdig forhold og at man faktisk kan gjøre
noe med det. Media har makt!
Har dere misforstått?
Skrevet av Karen K 06.10.2009 11:06
Noen skriver at det er bra at Karasjok kommune stenger journalister ute og at debattantene
mobber.
Når kommuen vil stenge journalister ute er det for å skjule ting, og er det bra for allmenheten?
Slikt skaper bare usikkerhet, bygde slarv og har ikke vi som bygdas bekfolkning en plikt til å
vite hva som skjer og særlig med en kritisk vinkling? Bare sunt at media har tilgang, hva har
kommunen å skjule, tenker jeg?
Og dette er ikke mobbing, men heller en befolkning som er misfornøyd med kommunen og viser
engasjement. Pliiiise, vis engasjement ved neste valg.

Det er sunt med utskiftninger. Vår kjære kommune er syk og trenger legehjelp og medisiner. Vi
velgerne har makten, bruk den!
Vedr rådmannens utspill
Skrevet av Vegard 06.10.2009 10:45
Jeg forstår godt at barn må beskyttes men håper det ikke er slik at dette blir brukt som
skalkeskjul for å hindre at andre forhold i kommuen bli avdekket.
Karasjok kommune
Skrevet av Heidi 06.10.2009 10:39
Det er vel så mye som foregår i Karasjok som ikke tåler dagens lys har selv bodd der) og dette
vet rådmannen godt. Hvis journalistene får slippe til vil de avdekke flere forhold som er
kritikkverdig i tillegg til mobbingen. Lurer nå egentlig på om de har gjort noe med den
mobbingen eller er det bare noe de sier til media.
KARASJOK KOMMUNES FALLITTERKLÆRING
Skrevet av Lyder 06.10.2009 08:55
Dette sier alt om kommunen - da administrasjonen ønsker å iverksette slike uhørte tiltak. Når
udugeligheten og handlingene ikke tåler dagens lys, stenger man seg inne. Ukulturen fortsetter
å blomstre - og slår enda flere og fastere røtter. Hadde et lite håp - men en sterkere tvil - om at
ny rådmann skulle makte å rydde opp i en svært usunn organisasjon. Rådmannen har med
dette - allerede - sendt inn kommunens fallitterklæring.
Lei av avsløringer om MOBBING og BARNEVERN
Skrevet av mnh 06.10.2009 08:48
Det er vanskelig å forstå det annerledes enn at Karasjok kommune er lei av avsløringer om
mobbing de ikke gjør noe med (som får oppmerksomhet både på lands- og nordisk basis) og et
barnevern, som setter seg over loven. Uten disse avsløringene ville det aldri blitt gjort noe med
saken.
Rådmannens motto synes å være det helt motsatte av det hun sier. Det disse reglene sier er:
Drit i barna, pass på de ansatte i kommunen.
Jeg oppfordrer alle til å være veldig oppmerksomme på hvike partier/lister som stemmer på
dette forslaget.
Jeg regner med at NRK - med rette - gir blaffen i slike regler, både i kommunen og på
Sametinget. De er bare et uttrykk for at de vil skjule noe og at media har gjort noe rett (avslørt
kritikkverdige forhold). Og nå vil disse institusjonene ha fred til å ikke gjøre en dritt med det de
burde gjøre noe med.
Årets beste
Skrevet av STENG 06.10.2009 01:46
Endeliiig! Helt riktig, steng og utesteng alt dere kan! Dette er en tradisjon vi
trenger å ivareta- samisk kultur og tradisjon. Å stenge juornalistene ut er som å
stenge vanlig mann i gata. Karasjok kommune finner alltid lover og regler for
det de vil gjennomføre, ikke det at de finnes, men ingen borger i bygda vil
allikevell gjøre noe med disse "kommune reglene" ei heller juornalistene. Dette
er en syk bygd, med noen ledere som forlengst burde funnet frem hatten sin og
forlatt sine stillinger!!!!!!!!!!!!!
Ta 10 skritt tilbake og betrakt problemene
Skrevet av espen 07.10.2009 08:25
Kjære Samedame/Rådmann,
Hvis du ikke makter å ta 10 skritt tilbake og betrakte problemene i Karasjok kommune litt på
avstand - men kun være i forsvarsposisjon uten evnen til å se tegnene til langt fremskreden
sykdom - vil du heller ikke makte å sette i verk nødvendige tiltak for bedring.
Dine forsøk på å lappe på problemene - og samtidig skjerme dårlige medarbeidere - resulterer
bare i stadige brannutrykninger i årene som kommer.

Det beste rådet du kan få er å gjøre en gjennomgripende opprensking blant dine medarbeidere,
og tilsette nye 'rene' personer.
Da vil bygdas befolkning se tiltak fra din side som det står respekt av - og du vil få solid drahjelp
fra den.
Det blir en tung og vanskelig prosess - men helt nødvendig - for å få friskmeldt kommunen.
Funder litt over all negativ fokus som, med rette, er satt på Karasjok det siste året, og all positiv
energi som har gått tapt i forsøkene på å rydde opp og forsvare seg.
All den energien kan brukes til å bygge bygda/landet - i steden for stadig å måtte slukke
branner.
SV: Ta 10 skritt tilbake og betrakt problemene
Skrevet av BRA 07.10.2009 10:18
Veldig bra! det var som om jeg skulle sagt det selv. du skriver nøyaktig om det bygda sliter
med. den som ikke tar i mot kritikk kan heller ALDRI gjøre forbedringer. men det gjelder ikke
bare å ta imot kritikk men å GJØRE noe med kritikken man får. samedame/rådmann er i en
veldig uheldig/farlig forsvarsposisjon. får inderlig håpe at dette ikke representerer majoritetens.
Dersom min ektefelle gjør noe kritikkverdig så tar hun faktisk kritikken til etteretning og
forbedrer seg. det skulle bare mangle at en offentlig person ikke skulle kunne gjøre det samme.
Hva er Karasjok rdde for?
Skrevet av Trond D 05.10.2009 23:51
Hva er det Karasjok redde for? Har kommunen gjort noe de vil skjule? Eller har noen vært for
lenge på besøk i Russland?
åpenhet
Skrevet av gurot 05.10.2009 23:49
La oss ikke fortsette med å leve i et lukket samfunn. Åpenhet er bra, det hindrer
spekulasjoner. Juornalistene har også sine vær varsom plakater de må følge. Det er ikke
juornalistene som er faren, men alle de som ikke tør å stå fram offentlig med sine meninger og
uttalelser. Da kommer mye rask fram. Åpenhet er bra. Offentlige etater må kunne tåle kritisk
søkelys. Det savner innbyggerne mer av.
Seriøst....
Skrevet av blir ikke overrasket lengere 05.10.2009 23:11
Sørg heller for at det som skjer bak kommunale vegger tåler dagslys, da gjør det ingenting om
media slipper til.
Håper at politikerne reagerer, nå er det virkelig på tide....sak på sak på sak....
Hvorfor det?
Skrevet av Karen K 05.10.2009 20:45
Hvorfor vil de stenge journalister utenfor? For at de skal kunne gjøre ulovligheter i fred og gjøre
alt de kan for å være ekkel med bygdas befolkning.
Karasjok kommune har glemt hva de egentlig er - en service bedrift for Karasjoks befolkning.
Men neida, befolkningen er fienden.
Dette blir for dumt...kan ikke annet enn å le...:)
SV: Hvorfor det?
Skrevet av KR...... 05.10.2009 21:10
Det er jo media som har hjulpet den vanlige man til å få fart i kommunen. Vår kommune er vel
ikke den flinkeste så Hilda du unngår ikke medias hjelp mot dere.
SV: SV: Hvorfor det?
Skrevet av hehe 05.10.2009 22:28
Vuolab talte med tårevåte øyne under folkemøte mot mobbing. Vi skal stoppe mobbing i
Karasjok, Har du stoppa noe der??? Men nå vil du lage en lov for å stoppe folk som har en jobb
å gjør. FY

Åpenhet
Skrevet av Glasnost 10.10.2009 15:36
Hvis æ hadde vært ordfører eller rådmann ville jeg ha bygd om Rådhuset med glassvegger og
fullt gjennomsyn. Videre ville jeg ha oppretta et lokalkontor for en journalist fra NRK Sami
Radio og et avlukke for Sagat og Avvir. Det beste hadde vært å hatt mikrofoner i alle kontorer
med direkte sending til NRK

Flott av Flyttsamelista!!!
Skrevet av Anna R. 10.10.2009 08:10
Máret Sárá er tøff!!!
Der det begås feil må det rettes opp i..
Mange av innleggene nedenfor er helt
ute på vidda, en total avsporing av hele
saken.
Noe som gjenspeiler litt av
Karasjok samfunnet!!
SV: Ingenting kritiske artikler om kommuneledelsen
Skrevet av Same radio 08.10.2009 23:51
De skriver vel snart om at NRK same radio driver med heksejakt på kommuneledelsen i
Karasjok.
Ære være NRK Sami' blogg
Skrevet av guovza 09.10.2009 01:22
Kommuneledelsen i Karasjok skal ha tett oppfølging.
På denne bloggen får vi luftet våre synspunkter - under god takhøyde.
Det er sunt !
De som føler ubehagelig fokus - og kanskje har noe å skjule - hater denne
bloggen.
Behold takhøyden - for enhver pris!
Vurderingsevne
Skrevet av innbygger 08.10.2009 19:37
Istedenfor å prøve å stenge pressen ute, kan rådmannen instruere sine medarbeidere til å gjøre
en skikkelig jobb overfor befolkningen i Karasjok. Da hadde kritikken stillnet og vi hadde hatt
fornøyde innbyggere. Det er for mange som kommer med kritikk og da må rådmannen ta det
over seg og gjøre det som hun er ansatt til. Det er meget forunderlig at ingen kritikk når frem til
kommuneledelsen, noe må være galt.
SV: SV: Vurderingsevne
Skrevet av jørgen 09.10.2009 20:14
I dag benyttes ofte ekstern hjelp fra konsulentfirmaer. En enkel, skjematisk oppskrift på hva
som må til i rådhuset for kursing av ledere og kundebehandlere er:- ETIKK (24 uker) TRAKASSERING (24 uker) - SMILEKURS (36 uker) - MEDBORGERBEHANDLING (36 uker) EFFEKTIVITET (48 uker) - EKSAMEN (1 uke) ------ - DIVERSE IKKE BESTÅTT (4 uker + .....)
Nei, dette var ingen spøk !
SV: Vurderingsevne
Skrevet av Vars 08.10.2009 21:35

Hvis ikke rådmannen kjenner at rådhuset har fått kraftig slagside etter alle blogginnleggene
(100+) om denne saken (og andre saker de siste månedene) når det gjelder styringen av
kommunen, er det virkelig fare på ferde. Kommunens innbyggere har krav på se snarlige tiltak,
og at kraftfulle virkemidler tas i bruk fra rådmannens side, for å bedre forholdene i bygda.
SV: SV: Vurderingsevne
Skrevet av KK 08.10.2009 23:17
Enig!!
Vi er amnge som er misfornøyde. Kan vi ikke stille krav og håpe :) på
forbedringer
SV: Vurderingsevne
Skrevet av HO 08.10.2009 20:30
Helt enig med deg! Det er meget forunderlig at kritikken ikke når frem. Selvfølgelig viser det
kommuneledelsens udugelighet og "gi fan" holdning. Og disse holdningene utøves mens de er
på jobb og mottar sin lønn! Hvordan kan klarer de å møte opp på jobb dag etter dag, det er noe
riv ruskende galt med disse lederne! Hvor lenge skal disse være til plage for bydas befolkning.
Det skal liksom representere oss utad, uff så flaut!
SV: Vurderingsevne
Skrevet av etre 08.10.2009 19:47
Godt sagt - du treffer spiker'n på hue !
SV: Synd... Sàmi gielda ballà
Skrevet av jostein 08.10.2009 21:08
I samfunnsdebattens tjeneste er det tillatt å legge press på de som står sentralt i diskusjonene
i dette forum.
Det er disse som skal betjene oss i fremtiden.
Hvilke refleksjoner gjør Samedame, Same, nn og Gjest seg etter å ha lest innleggene på denne
og http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6805027 ?
Bortsett fra et par halvkvalte pip, ble det så stille fra denne gruppen - tidligere aktive debattanter.
SV: SV: Synd... Sàmi gielda ballà
Skrevet av tulla 09.10.2009 18:46
nye navn på bloggen tyder på at de driver navnbytte
SV: Synd... Sàmi gielda ballà
Skrevet av Susi 08.10.2009 18:38
Har rådmannen og nærmeste etatsjefer 'tingene på stell' er det ikke grunn til slike rigide
konsultasjonsformer. Møt pressen med full åpenhet, uten forutgående instruksjoner og manus.
SV: SV: Kritikken av kommuneledelsen har vært massiv
Skrevet av Svante 08.10.2009 18:30
Skremmende og sneversynt kommentar fra 'Samedame' - som rådmannen snarest bør ta
avstand fra.
SV: SV: Kritikken av kommuneledelsen har vært massiv
Skrevet av aik 08.10.2009 18:24
Men så var det dette med dømmekraften til en rådmann, da. Den synes å være fraværende.
Hvor mye tid har gått med til denne saken? Tid for mange som skulle - og kunne - vært brukt
til noe nyttig, i steden for å fremme saker med så dårlige odds.
SV: SV: SV: Kritikken av kommuneledelsen har vært massiv
Skrevet av sullis 08.10.2009 18:53
Enig, og her sitter 3-4 kommuneansatte - i sin arbeidstid, som skal være for oss - og vurderer
blogginnlegg de skal forsvare seg mot. Her er det ikke mye effektivitet i arbeidet de er satt til.

dette visste du karasjok rådmann.
Skrevet av Vilje 08.10.2009 15:18
Om rådmannen i karasjok ikke var medias rolle bevisst er hun neimenn ikke den
skarpeste kniven i skuffa. Og hvordan ville dette tatt deg ut? Jeg tenker på
agendaen til en slik utestegning. Hva kunne det være? Mente hun virkelig at hun
kan lage egne lover som kun gjelder karasjok alene? Om det er en slik
ekstrabelastnming for de kommunale ansatte, å ha et oppegående media i
bygda bør de ta sin hatt og gå! Å jobbe under det offentlige innebærer å gjøre
en god jobb i det offentlige. Om man ønsker seg en anonym arbeidsplass, bør
man finne seg en stilling utenfor det offentlige.
http://no.wikipedia.org/wiki/Offentlighet

SV: dette visste du karasjok rådmann.
Skrevet av ekte 08.10.2009 15:44
Agenda: "Hun begrunner dette med at de ønsker å unngå at personlige og sensitive opplysninger
skal komme ut i offentligheten.
Vi har ansvaret for barn, unge, gamle og syke. Vi gjør dette for å beskytte dem, sier Vuolab." Nå
vet jeg ikke nøyaktig hva du legger i et "oppegående media", men det kan virke som om
rådmannen har erfaring med at media ikke er "oppegående" ettersom hun har hatt en slik agenda
som ikke omfatter kommunens ansatte som du av en eller annen grunn rører inn i saken.
JIPPI
Skrevet av BR 08.10.2009 15:17
JIPPIIIIIII, lenge leve demokratiet, selv Karasjok er innhentet av
ytringsfriheten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
karasjok
Skrevet av bastard 08.10.2009 14:39
Problemet i karasjok er at byråkratene tar politiske avgjørelser. Byråkratene skal
utøve den politikk som de folkevalgte legger opp til og ikke være en stat i
staten.
Håp om 20 år
Skrevet av BR 08.10.2009 15:12
Om 20 år er alt glemt, eller har vi fått inn nye etterfølgere til denne gjengen? LURER VIRKELIG på
hva de tenker om avisene, juornalistene og oss som skriver imot dem! En ting er sikkert, jeg
kommer ikke fra samme kultur som disse lederne som skal frarøve oss ytringsfriheten. Tankene
mine strider imot det de nå prøvde seg på Og det er jeg glad for:-)!!!!!!!!! For det viste seg at jeg
tenker demokrati og ytringsfrihet, altså jeg lar andre få mene noe annet enn meg selv og det
uten å mene de andre tar feil!!!!!!!!!!!!!!!!!
SV: karasjok
Skrevet av Analytisk 08.10.2009 15:03
Denne trenger ingen analyse/ ekspertanalyse: slik har det vært og slik prøver
kommuneledere å fortsette . Vi er da såpass orientert at vi forstår lover og
regler og demokratiet fullt ut. Fan jeg er glad pampen ikke fikk gjennomslag for
slike korrupte regler de nå hadde tenkt å kneble oss med. Rådmannen har fra
første stund vist hvem hun er. hun hører til gjengen og intet nytt vil skje i denne
bygda!!!!!!!!!!!!!!!!!!! føler meg som ape i bur. det eneste jeg opplever er når
pampen slipper oppgulp fra rådhuset.

