
Tolga-ordfører ber brødre om unnskyldning
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Ordfører Ragnhild Aashaug gir en uforbeholden unnskyldning til de tre brødrene i TolgaOrdfører Ragnhild Aashaug gir en uforbeholden unnskyldning til de tre brødrene i Tolga

som �kk feil diagnose og ble satt under vergemål.som �kk feil diagnose og ble satt under vergemål.

Aashaug troppet søndag opp hos familien Holøyen sammen med varaordfører Leif

Vingelen, skriver VG.

Der ba hun de tre brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen og deres mor om

unnskyldning for det som skjedde da brødrene feilaktig ble gitt diagnosen psykisk

utviklingshemmet og mot sin vilje ble satt under vergemål av Tolga kommune.

VG har avslørt at dette utløste mer statlig støtte til kommunen.
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 • Svar •

Kjell Pettersen • for 6 måneder siden

Og millionene de har svindlet til seg? Er det ordføreren som skal betale? 
Er ikke mange titusen kroner en vanlig person svindler NAV/skatt, før man åker inn. 
regner med det samme gjelder her når det er snakk om millioner. 
Det eneste ordføreren synest er leit, er at hun ble tatt. Unnskyldningen er like ekte som en 600
kr seddel. 
Jeg bøyer meg i støvet for VG i denne saken, mer av dette. Bare toppen av isfjellet.
9△ ▽

 • Svar •

Magnhild Voldsund  • for 6 måneder siden> Kjell Pettersen

Enig.Uten VG hadde dette vært en ikke sak.
2△ ▽

 • Svar •

Anders Slagsvold  • for 6 måneder siden> Kjell Pettersen

Igjen, hvor lite er det mulig å kjenne til om forholdet mellom byråkratiet og lokale
politikeres makt. Du skriver bare tull, men er kanskje unnskyldt fordi du ikke skjønner
systemet. Saken har aldri vært gjenstand for politisk behandling hverken på Tolga eller
andre steder. Sjansen for at slike saker skjer er ser større jo større kommunene er, men
ikke på grunn av folketall eller antall politikere. Det er på,grunn av byråkratenes makt til
å holde det borte fra offentlig kunnskap. Det øker med byråkratiets størrelse. H og FrP
kaller det tjenesteyting.
△ ▽

 • Svar •

Kjell Pettersen  • for 6 måneder siden> Anders Slagsvold

"Sjansen for at slike saker skjer er ser større jo større kommunene er"?

Snakk om å prate tull. Hvo for er det da mye høyere andel PU i små fattige
kommuner enn i store. 
Tallene ligger åpne 
https://www.vg.no/spesial/2... 
Dei aller fleste kommuner ligger på 4 av 
1000 som er utviklingshemmede. Menst Ap og Sp kommuner ligger opp mot  
15 av 1000. Åmli,Lierne,Balestrand og Eidskog er det opp mot 3 ganger meir
utviklingshemmede en resten av  
landet.Tilfeldig?
△ ▽

 • Svar •

Guest • for 6 måneder siden

Så hun fant ut til slutt at kommunen faktisk har begått et overgrep, det kan virke som om det er
ordføreren som trenger verge.
4△ ▽

 • Svar •

Roald Bentzen • for 6 måneder siden

Skulle bare mangle! - Håper inderlig ikke hun har "solgt" sitt unnskyld mot frafall av
erstatningssøksmål - Det ville gjøre denne saken ekstra kriminell!
4△ ▽

 • Svar •

wotan • for 6 måneder siden

Hva skjer med penga? Gutta får vel en skjerv for tort og svie?
3△ ▽

 • Svar •

Scott Johansen • for 6 måneder siden

Det har vært skrevet side opp og side ned om hvor god kommuneøkonomien i landets
kommuner er, kommuner som også samtidig har slitt med sviktende skatteinntekter.

Kan dette skyldes at kommunene har fått statlige overføringer de ikke har krav på, ved å
"fjerndiagnostisere" innbyggere med psykisk utviklingshemmninger, gått for
omsorgsovertakelser av barn med mer enn gode nok foreldre samt bosatt immigranter og
eiendomsskatt ?

Alle disse tiltakene medfører store statlige overføringer, overføringer som er det landets
kommuner overlever på, og hvor kommuneadministrasjonen ikke eier hemninger når det
kommer til å sikre seg nevnte overføringer, ved å regelrett overkjøre kommunenes innbyggere.

Det gis bare inntrykk av at det er demokrati - mens det i virkeligheten praktiseres plutokrati. En
form for oligarki, der et samfunn er regjert eller kontrollert av en liten minoritet av de mest
innflytelsesrike innbyggerne.
3△ ▽

 • Svar •

84siri • for 6 måneder siden

Hvordan kan slike bli ordfører har jo ikke skamvett
2△ ▽

 • Svar •

Anders Slagsvold • for 6 måneder siden

Hadde Tolga, Os og Tynset vært kommunen ville saken aldri blitt gjenstand for et program på
TV. Da hadde kommunen hatt profesjonell brannslukker, en profesjonell pressetalsmann, som
hadde avvist saken som indre anliggende med privatrettslig beskyttelse? VG hadde aldri giddet
å gå alle trinn for å komme til realitetene i saken. Fortrinnet med en liten gjennomsiktig
kommune har berget tre menn fra byråkraters overtramp. Det blir færre som opplever rettferd i
fremtiden når H og FrP har gjennomført sin reform. FrP velgere tror at dette er riktig i forhold til
EU, men skjønner ikke at det er en strukturell følge.
2△ ▽

 • Svar •

Laila Monica Nikolaisen  • for 6 måneder siden> Anders Slagsvold

Har du noe belegg for å si det?
△ ▽

 • Svar •

Anders Slagsvold  • for 6 måneder siden> Laila Monica Nikolaisen

Det finnes eksempler i andre store kommuner på at de holder slikt unna
offentligheten med ansatte kommuikasjonsspesialister. Skulle jeg bevise det
måtte jeg ha mere makt enn dem. Mange barneverns-saker kan nevnes og
likeledes politiets behandling av individer i et knippe saker. Jeg kjenner også til
en sak i der plan-avdelingen i en kommune ufortjent nedkjempet et individ. 
Større avstand og mindre demokratisk innflytelse har flere slike saker som
resultat og de blir vanskeligere å avdekke.
△ ▽

 • Svar •

Kjell Pettersen  • for 6 måneder siden> Anders Slagsvold

Røyker du noe dårlige greier?
△ ▽

 • Svar •

RoarGustavsen • for 6 måneder siden

Hadde dette skjedd i en privat bedrift hadde vedkommende måtte gå på dagen.
2△ ▽

 • Svar •

Anders Slagsvold  • for 6 måneder siden> RoarGustavsen

Det er underlig hvor lite det er mulig å kunne om norsk forvaltning. Tror du virkelig at det
er slik selv? Tror du at en ordfører kan øve innflytelse over byråkrater i slike saker? Skyt
rådmannen, ordføreren er bare en pianist.
△ ▽

 • Svar •

Lasse Nilssen  • for 6 måneder siden> Anders Slagsvold

Det er pianisten som får fram lyden.
1△ ▽

 • Svar •

Vivsa • for 6 måneder siden

Tro hvor mange urettmessig diagnostiserte det finnes, som ikke engang vet om det selv. Og
hvor mange av de som mister omsorgen for egne barn på bakgrunn av et "blålys" i journaler de
heller ikke vet om...?
2△ ▽

 • Svar •

Tor Anders Engen • for 6 måneder siden

Må gi VG æren å ta tak i dette. Men vil tro at det var dem selv som kontaktet VG.

Dette gir et innblikk i hvordan stat og kommune ansatte tenker. Men dette er også en av flere
svindel som kommune gjør mot staten. Dog flere av dem er lovlige. Slik som støtte til
"utvidelser" som gir kommunen økonomisk fordel i et par år, men blir en stor økonomisk
belastning når dem selv må ta selv regningen.

Det bør utføres en grundig opprydding i stat og kommune.
3△ ▽

 • Svar •

Scott Johansen  • for 6 måneder siden> Tor Anders Engen

Tiltredes. Det vi ser konturene av, er et kynisk kommune-Norge som ikke eier hemninger
når det gjelder å sikre seg statlige overføringer. Ved å overkjøre egen befolkning.
2△ ▽

 • Svar •

per berge • for 6 måneder siden

Det jeg har savna ettersom denne saken har rulla fram i mediene er om det vurderes rettslige
skritt mot tidligere rådmann og de byråkrater som har vært innvolvert i dette oveegrepet mot
medmennesker som også er en rein svindel. Hva som skjer framover er selvfølgelg interesant
men like mye om de ansvarlige blir rettsforfulgt.
△ ▽

 • Svar •

Laila Monica Nikolaisen • for 6 måneder siden

Lurer på om disse guttene er for eller mot islam? De hadde neppe fått saken i VG om de hadde
skrevet noe negativt om islam.
△ ▽

 • Svar •

DrD . • for 6 måneder siden

Av og til gjør MSM jobben sin og graver frem viktig informasjon. 
Hadde MSM heller skrevet gode artikler fremfor å spre propaganda og fake-news om Trump og
innvandring ville de faktisk ha lesere som hadde vært villige til å kjøpe produktet deres.
△ ▽
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