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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV


Jeg vil med dette søke om fritak fra alle mine politiske verv gjennom Lebesby kommune, 


	 - Varamedlem i Kommunestyret

	 - Varamedlem i Administrasjonsutvalget

	 - Fast medlem som sakkyndig ankenemd - Eiendomsskatt

	 - Varamedlem til IKA Finnmark IKS

	 - Varamedlem til utvalg for Plan- teknisk og miljø


Bakgrunn for søknaden 
Det ble i august publisert et innlegg på Facebook som etter min mening gikk lagt over streken i 
forhold til hva som burde aksepteres. Innlegget hetser og sprer hat mot enkeltpersoner, familier og 
en hel gruppe mennesker som tilhører et trossamfunn i bygda. Også jeg og min familie blir 
angrepet i dette innlegget. Innlegget ble skrevet av ansatte i Lebesby kommune som til daglig 
jobber med integrering av og opplæring av flyktninger. Forfatterne er også folkevalgte og har flere 
viktige politiske verv i kommunen. 


Jeg har også fått med meg at flere ansatte i Lebesby kommunes administrasjon, helse, skole og 
barnehage har valgt å like innlegget, dele innlegget, og ikke minst kommentere innlegget med 
heiarop. Dette har også flere av kommunestyrets representanter gjort, det samme med 
formannskapet og øvrige politiske utvalg. 


Jeg har selv fått rapportert innlegget til Facebook og fått dette fjernet flere ganger, men innlegget 
blitt publisert på nytt gjennom andre med nye heiarop og nye delinger og liker. 


En av de som har lagt ut innlegget på sin facebookprofil, er leder av utsattmann.no. Her skriver 
han at han har fått innlegget fra kommunen, og at han har vært i kontakt med de som har skrevet 
det og spurt om lov til å publisere. Innlegget er delt flere ganger, og også her fremkommer 
hatefulle kommentarer. Leder av utsattmann.no skal til Kjøllefjord å være hovedforedragsholder på 
fagseminaret «Gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep». Jeg har derfor vært i kontakt med 
psykiatritjenesten i kommunen med forespørsel om å få dem til å være behjelpelig med å få dette 
fjernet fra facebook, men dette var ikke ønskelig da psykiatritjenesten ikke så dette som et 
problem. Jeg har derfor etter dette tatt dette opp med kommuneledelsen, men også her er man 
enig om at fagseminaret med leder av utsattmann.no, Jarle Holseter, skal gjennomføres som 
planlagt. 


Jeg føler innlegget som så provoserende at jeg har store problemer med å forholde meg til folk 
som i en eller annen form har bidratt til mobbingen på nett. Det være seg selve forfatterne, de 
som har publisert det, de som har likt, delt og kommentert. Jeg vet at jeg ikke vil kunne 
samarbeide med folk jeg nå har fått et svært anstrengt forhold til, og jeg vet jeg vil ha store 
problemer med å skille sak og person.




Jeg kjenner på følelsene på hvorfor jeg skal gidde å bruke av min tid og min kompetanse med å 
være aktiv både politisk og gjennom frivillige lag og foreninger, når takken blir at man blir hengt ut 
offentlig uten at dette får konsekvenser for noen. Hvorfor skal man i det hele tatt ønske å være en 
del av et samfunn hvor respekten for andre ikke finnes. Jeg har i dag tatt et valg om at jeg ikke 
ønsker å bruke mer tid politisk og frivillig arbeid i denne kommunen, og jeg vil også vurdere sterkt 
å bare finne en bedre kommune å bo i. 


Jeg ber på bakgrunn av dette om fritak fra alle mine politiske verv med øyeblikkelig virkning. 


Med hilsen

Ørjan Olsen


