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SJEFSMOBBERNE
I
KARASJOK KOMMUNE

Innledning
I første omgang tar undertegnede eksempler fra en del egne saker / hendelser.
Mannen kom til Karasjok som selvstendig næringsdrivende – og skatteyter – og ville bosette seg der i
egen bolig.
Hans næring konkurrerte ikke med andre næringsdrivende i kommunen / fylket.
Han var / er ikke straffet – eller rusmisbruker.
Han kom til Karasjok som ’samenes venn’, ønsket å bli kjent med kulturen og glede seg over vakker
natur.
Han søkte tomt blant 40-60 ledige tomter – men
1 fikk ikke tomt
2 fikk ikke tomt
3 fikk ikke bygge på privat tomt
4 fikk tomt - men, nei, det var feil – fikk ikke likevel (ble bebygd ca 15 år senere)
5 fikk tomt, som andre hadde gitt opp pga myr – men frasa seg den
6 fikk ikke tomt – ’tapte i loddtrekning’
7 fikk tomt etter påtrykk – tinglyste/betalte avgift – men ble fratatt denne i et formannskapsmøte
8 fikk tomten tilbake – etter å ha søkt juridisk bistand – og bygde
Sak 1 – Jan Terje Nedrejord ...
truer med at undertegnede ’Aldri senere ville bli tildelt tomt/byggetillatelse i Karasjok, hvis han søkte
juridisk bistand for å få tilbake tildelt / fratatt tomt’.
Rådmannen engasjerer også advokat – for skattebetalernes penger – for urettmessig / grunnløst å
frarøve undertegnede tildelt/tinglyst eiendom, der bygging var igangsatt.
Når man ser sakene nedenfor – og hvem Nedrejord omgås og samarbeider med – ser man også
sammenhengene.
(Jan Terje Nedrejord også er knyttet til andre mobbesaker som rådmann)

Sak 2 - Jan Terje Nedrejord - John Henrik Eira - Knut Johnsen – Per Ove Biti ...
truer med juling og represalier hvis undertegnede ikke frasier seg tildelt/tinglyst tomt. Truslene var
’Jeg er karateekspert med svart belte’ og ’Vi har våre metoder for å få deg bort’
Sak 3 – Ante Javo – Knut Johnsen – John Henrik Eira (samme boligfelt som undertegnede) ...
inngår avtale med disponent Arne Hansen (Statens Trelastbruk) om at han skal bryte
rabattavtalen - på materialer - med undertegnede ifm oppføring av hus på samme boligfelt.
Sak 4 – Arne Hansen ...
bryter inngått avtale ved å utelate avtalte rabatter – og gir som begrunnelse ’De andre på boligfeltet
vil ikke ha deg med’.
Det ble også problematisk å få tilbakebetalt et depositum på ca 300.000 kroner hos Statens
Trelastbruk v/Arne Hansen.
(Arne Hansen er også knyttet til annen mobbesak – da som reindriftsagronom)

Sak 5 – Jan Terje Nedrejord ...
øver press på media for å hindre undertegnede å komme til med motsvar på diverse – i hovedsak
anonyme og dels uriktige/usanne/krenkende - avisartikler.
’Karasjok kommune vil slutte å annonsere i denne avisen – hvis ....’
Dette gjorde også kommunen alvor av - i en periode.

Sak 6 - Knut Johnsen ...
truer undertegnede med ’Vi skal banke deg nå’
Sak 7 - Ante Javo ...
beskylder undertegnede for pedofili i Karasjok.

(Her skal også bemerkes at Javo regelrett slo ned en eldre dame - sober og ordentlig – i Karasjok)

Sak 8 – John Henrik Eira ...
beskylder undertegnede for sodomi
Sak 9 – Johannes Mattis Anti (fhv næringssjef) ...
forsøkte å slå ned undertegnede
Sak 10 – Kjell H Sæther ...
har ’åpen linje’ til og store påvirkningsmuligheter av/via media – der undertegnede ikke hadde fått
slippe til med sine motsvar (se Sak 5 – ’...anonyme ...’) – og ordføreren benytter seg av sin posisjon
og støtter ovennevnte personers åpenbare personforfølgelse / mobbing. Han fronter kampanjen og
sprer usann informasjon til pressen i Finnmark - og på landsbasis. Bevisst gjengir han usant også
samtaler med statsansatte – og setter på trykk ’uttalelser stikk i strid med det annen part har uttalt’.
Frekt fabrikkerer han sak av en hendelse – der undertegnede skrev om ’Kameraderi og Dobbeltmoral
i Karasjok kommune’ - som ordføreren / kommunen anmelder, men som ble avvist av myndighetene.
Det er viktig å merke seg at ordføreren - på tidlig tidspunkt og før han startet mobbingen i pressen –
var gjort oppmerksom på Sak 2 i brevs form med aktuell dokumentasjon / navngitte personer, samt
ved personlig fremmøte på hans kontor, med utvidet informasjon. Han var selvfølgelig også kjent
med tomtesaken, flere av hendelsene beskrevet ovenfor - og med karakteren til sine medløpere.
Dette til tross velger Kjell H Sæther bevisst – i samrøre med rådmannen - å forsvare handlinger /
hendelser som involverte nærmeste medarbeidere i kommuneadministrasjonen - Ante Javo
(sosialsjef), Jan Terje Nedrejord (rådmann), Johannes Mattis Anti (næringssjef) og Knut Johnsen
(kommunelege og kommunestyrerepresentant), mfl. Dette sier alt om Kjell H Sæther’s moral.
Det er mer enn trist at så mange prominente / inflytelsesrike gjester til Karasjok fra inn- og utland
har latt seg forføre av Kjell H Sæther – og som gjerne fremstår i samekofte – men som er
en høyst uverdig representant for samefolket - sammen med ovennevnte personer
Sak 11 – Jan Terje Nedrejord – Knut Johnsen ...
antaster undertegnedes venninne med slibrigheter/perversiteter – for å ramme to parter.
Knyttet til ovennevnte saker er det nærliggende å anta at de samme ’herrer’ står bak ondsinnet
ryktespredning i kommunen om undertegnede som kvinnemishandler, spion, narkotikalanger mm, i
tillegg til beskyldningene om pedofili og sodomi.
Samisk media i Karasjok – den gang Min Aigi – skrev også artikler som delvis henspeilet på at
undertegnede hadde inntekter fra suspekte forretninger. Jo – galleriet over mobberne skulle vært
større, og kanskje bør det utvides med flere hendelser.
Maktkonstellasjonene, Moralen, Kameraderiet, Organiseringen, og Mobberne avtegner seg skarpt når
en ser på hendelsene, personene, omgangskretsen, stillingene, boligadressene mm.
Maktmisbruk, Trusler, Fysiske angrep, Kameraderi, Organisert personforfølging,
Usanne påstander, Korrupsjon (Sak 3-4), Sjikane
er noen av de alvorlige handlinger som hefter ved dette sjiktet i Karasjok kommune
Dette er MOBBING – tidligere beskrevet under ’Ukulturen i Karasjok’s administrasjon’
- SLIK VIL VI IKKE HA DET I LANDET VÅRT -
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