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Ny skandale i Oslo kommune, denne gang med
Raymonds bror
Mest lest

Av: Hans Rustad 4. oktober 2018, 20:41

Ny skandale i Oslo
kommune, denne gang med
Raymonds bror
4. oktober, 2018

Ropte «Jeg hater norske folk,
bror!» under grovt, voldelig
overfall – IKKE dømt for
rasisme
10. oktober, 2018

Det tyske vindmøllemarerittet. Og Norge står
for tur.
5. oktober, 2018

Gratulerer, Nadia Murad.
Håper voldtektene snart går
over av seg selv.
7. oktober, 2018

Ikke før har den knusende rapporten om Boligbygg blitt lagt frem, før

Inviterte kameraten til å
voldta Carina: «Er jeg ikke
en god bror som lar ham få
lov?»

Oslo kommune er rammet av en ny skandale preget av nepotisme og
ukultur: Raymond Johansens bror, Per Morten Johansen, leder
Omsorgsbygg, med en eiendomsportefølje på 900 000 kvadratmeter, en

9. oktober, 2018

milliard i omsetning og 160 ansatte.

Les også

Det er en oppfatning i Ap-kulturen at det o entlige er deres. Så hvorfor
Geir Lippestad går av som næringsbyråd

skulle det da ikke være Ok å la familie få tildelt jobber? «Flyene går jo

19. desember 2017

allikevel» som nansminister Per Kleppe sa. Han så ikke noe galt i å y

Rapport: 100 millioner skattekroner betalt i

gratis.

overpris for boliger i Oslo

4. september 2018

I Omsorgsbyggs tilfeller det samboer, datter og svigersønn som er blitt

Hvis NRK hadde gravd litt mer i saken

tilgodesett.

16. februar 2016
Har Lippestad 300.000 grunner til å ta seg en

Ikke bare viser det seg at direktørens forlover og jaktkamerat ble ansatt i

lang vinterferie?

foretaket, etter at Johansen selv signerte både innstillingen, jobbtilbudet

26. januar 2018

og kontrakten.

Riksrevisor svinger svøpen

1. desember 2012

«Direktørens stab» fant også plass til direktørens datter, etter tips fra sjefen

Overskudd fra DnB-skandalen

selv om at hun kunne være en passende kandidat. Ved hele seks

5. april 2016

anledninger kk datteren stillinger ingen andre hadde muligheten til å

Alt ordner seg når AP-folk snakker sammen

søke på, fordi stillingen aldri ble utlyst.

24. august 2018
Det falske

yktningbarnet

Som om det ikke skulle være nok å innlemme forloveren og datteren i

2. april 2018

foretaket, ble også datterens samboer, direktørens svigersønn, en del av

Raymond: - Groruddalen og Holmlia er trygge

familien. Ved ere anledninger kk han engasjementer i foretaket. Det var

30. april 2018

datteren som tipset HR-direktøren om kjærestens jakt på arbeid.

Money talks

27. oktober 2015

Seinere kk svigersønnen et lønnshopp på 125 000 kroner, til tross for at
byrådet hadde nedlagt lønnsstopp. Gjennom kreativ triksing sørget to
direktører for at svigersønnen kk utbetalt en sum tilsvarende lønnstrinn
55, uten at han formelt ble lønnet etter dette trinnet.

Hadde vi lest om dette i en italiensk o entlig etat ville vi sagt: Typisk
italiensk.
Rødts Erling Folkvord drev opprydning i korrupsjon og nepotisme for en
del år siden. Det ser ikke ut til å ha hjulpet. To skandaler på kort tid,
forteller noe om en kultur. Boligbygg v/ Geir Lippestad er i særklasse verst.
Siden det er en av yndlingene i Ap blir skandalen dysset ned.
Nå er det altså Raymonds bror som er tatt med buksene nede. Følger ikke
Raymond med på hva broren foretar seg? Nepotismen skal ha pågått ti års
tid. Kan Raymond ha vært uvitende?
Dagbladet har gjort en god jobb med å få lu et ut.
Familien først
Messenger

Facebook

Twitter

E-post

Mer...

Fremhevet kommentar
Ove Theodor Johannessen • for 7 dager siden

Dette viser med all tydelighet at AP i alle år har hatt et kommunistisk fundament tross
blandingsøkonomi og Håkon Lies og Gerhardsens opportune agendaer med "angrep" på
nevnte ideologi . Ikke trekk inn Italia og korrupsjonene der. Det er et blindspor.
Se heller til det gamle Sovjet og andre kommunistiske land, hvor man med all tydelighet ser at
AP er et ektefødt barn av nevnte ideologi.
Nepotisme, kameraderi og en "ekte gi -faen - mentalitet i folket" er ikke nytt for dette partiet.
Nortraship, Kings Bay og unødvendige planøkonomiske tiltak etter krigen er gode døme på et
parti som har fått en ufortjent glorie i norsk politisk historie.
Skammelig er et dekkende ord for denne gjengen som synger Internasjonalen med jevne
mellomrom!
92 △

▽ • Del ›

83 Kommentarer

1
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Conan • for 7 dager siden

Kall det hva det er: Korrupsjon!
178 △

▽ • Svar • Del ›
Hermann > Conan • for 6 dager siden

Vel 10 år etter den gigantiske korrupsjonssaken knyttet til tidligere eiendomssjef i
Undervisningsbygg i Oslo, Frank Murud ( underslo 90 millioner) ser det ikke ut til at Oslo
Kommune har lært noen verdens ting med tanke på egne systemer for å forhindre denne
typen forhold.
69 △

▽ • Svar • Del ›
Per Johansen > Hermann • for 15 timer siden

Joda, de har lært at de må sørge for å tuske til seg pengene til oss skattebetalerne til
seg selv, sin bror, datter og svigersønn. Enn at bare én kjeltring stjeler fra
fellesskapet.

△ ▽ • Svar • Del ›
Eigil Olsen > Conan • for 6 dager siden

Og hvor f*en er de som skal finne dem? Hva sier tallene om hvor rødt det offentlige er? Alle
jeg har møtt på nav i dialogmøter med ansatte nesten ukentlig med få unntak er totalt
blottet for intellekt. De fremstår diskriminerende, manisk PK, bruker ulovlige metoder som
om de er beordret, misbruker ressurser osv. Jeg tror nav er i ferd med å implodere, og er
ganske sikker på at årsaken er islam.
19 △

▽ • Svar • Del ›
Renny Toftegaard > Eigil Olsen • for 5 dager siden

Allikevel får AP økt oppslutning på meningsmålingene. Er det dette AP velgerne
synes er så fantastisk at de vil ha mer av det?
5△

▽ • Svar • Del ›
Kai Inge Buseth > Renny Toftegaard • for 5 dager siden

>>"Er det dette AP velgerne synes er så fantastisk" Det er det nok ikke. Det
er nettopp derfor Støre må importere velgere som synes det er fantastisk, i et
storskala prosjekt som skal sikre tyvene av våre skattepenger evig makt. :-)
6△

▽ • Svar • Del ›

Per Johansen > Renny Toftegaard • for 15 timer siden

Ap sørger for å få importert nye velgere, år etter år.

△ ▽ • Svar • Del ›
globetrott • for 7 dager siden

Det skulle vært Høyre eller FrP som hadde gjort noe slikt! Vi hadde ikke hørt om noe annet og
Marie Simonsen hadde vært hysterisk!
161 △

▽ • Svar • Del ›

Høyreekstrem??? • for 7 dager siden

Det som irriterer meg mest er at når ting som dette avsløres får det ingen konsekvenser for de
involverte. Ikke må de betale tilbake, ikke blir de politianmeldt og følgelig blir de heller ikke dømt.
Dette er svært uheldig for det handler om likhet for loven og respekt for forvaltning av andres
penger.
129 △

▽ • Svar • Del ›
wotan > Høyreekstrem??? • for 6 dager siden

Det er alltid de andre som er korrupte: Sosialistene kaller det "å hjelpe hverandre".
59 △

▽ • Svar • Del ›

Lumix > Høyreekstrem??? • for 6 dager siden

Forvaltning av andres penger?
Lippestads kommunale byggeselskap ikke bare kjøper uhorvelig dyrt ... de lar også
verdifulle bygg i Oslo stå tomme i år etter år med store økonomiske tap som konsekvens betalbare av byens skatteborgere. (Eksempelvis Tøyen torg, der 50 leiligheter står tomme
på 4. året.)
Pytt pytt - bare 4-5 millioner årlig. Det henter vi inn igjen gjennom økte eiendomsskatter!
47 △

▽ • Svar • Del ›
Therion > Lumix • for 6 dager siden

Men dersom leilighetene på Tåjjen ble besatt (av hvem?!!) - hvem var det som måtte
dekke regningen?
16 △

▽ • Svar • Del ›

Blabla > Høyreekstrem??? • for 6 dager siden

Mine tanker går til UD i Sverige der 261 funksjonærer skrev under på en liste om at de ville
motarbeide en regjering som ikke S styrte.
40 △

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > Blabla • for 5 dager siden

Oppsigelsesgrunn!
3△

▽ • Svar • Del ›

Therion > Høyreekstrem??? • for 6 dager siden

"Loven"?!!
Det er bare en borgerlig fordom.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Therion • for 7 dager siden

Jeg vil nå si som jeg har sagt før, at det bare er en fordel at offentlige stillinger det allerede på
bakværelset er avgjort hvem som skal ha, ikke utlyses. Så slipper man å legge arbeid i en søknad,
bare for å få det vanlige svaret:
En takker for den interesse De har vist ved å søke stillingen, som nå er besatt.
(Var det noen som sa Cosa nostra?)
68 △

▽ • Svar • Del ›
Therion > Therion • for 6 dager siden

Eller som det heter pa'svjetski
"Obehöriga äga ej tillträde".
9△

▽ • Svar • Del ›

Dogen • for 7 dager siden

Follow the money…
Innavl i de finere kretser. Det er bare å øke eiendomsskatten et par hakk, samt innføre dødsskatten
igjen, så kan de ansette hele familien med svigermødre og fedre og det som er, og gi dem
millionlønninger.
Det er helt latterlig om Raymond skulle finne på å si at han ikke vet noe om brorens virksomhet.
Omsorgsbygg: Foretaket sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap, og det er også
byrådet som utnevner styret.
63 △

▽ • Svar • Del ›
Blabla > Dogen • for 6 dager siden

Kalif Rajmånn må gå av etter denne miséren. Han visste hva broren gjorde.
25 △

▽ • Svar • Del ›
Therion > Blabla • for 6 dager siden

In your dreams, j'ai peur...
7△

▽ • Svar • Del ›

A.I. S. > Dogen • for 6 dager siden

Kan det være mulig at Raymond "farer med løgn"?
19 △

▽ • Svar • Del ›

Hermann • for 6 dager siden

Det som også er underlig er at Oslo Kommune ikke har bedre systemer på dette etter
korrupsjonsskandalen i 2007 knyttet til Tidligere eiendomsjef i Undervisningsbygg i Oslo, Frank
Murud:
https://www.nrk.no/ostlands...
Murud ble dømt for grov økonomisk utroskap og korrupsjon for nær 90 millioner kroner.
47 △

▽ • Svar • Del ›
tore > Hermann • for 6 dager siden

Folk vil jo ha det slikt? De som avgir stemmer i Norge ønsker en slik utvikling. Bare minner
om at over 85 % stemmer på partier som vil ha mer innvandring til Norge (til tross for at
over 50 pst ønsker en innvandringsstopp). Vi får det som vi vil. Fint å ikke oppleve
konsekvensene. Noen fordeler skal eldre også ha..
25 △

▽ • Svar • Del ›
Therion > tore • for 6 dager siden

De er nok snarere lurt trill rundt.
8△

▽ • Svar • Del ›

AJansen > Hermann • for 5 dager siden

Hadde nok ikke blitt tatt om han ikke hadde tatt med gutta på tur dit.. det var da mange
lurte på hvor de penga kom fra
2△

▽ • Svar • Del ›

Kent Andersen • for 6 dager siden

Jeg regner med at han er suspendert fra stillingen med øyeblikkelig virkning?
Nei?
Det minner litt om en viss vannverkssjef…
43 △

▽ • Svar • Del ›
Pål Sigland > Kent Andersen • for 6 dager siden

Kan vi ta dette på nytt?
4△

▽ • Svar • Del ›

Helgelendingen • for 6 dager siden

På åttitallet ble rådhuset døpt om til smørehallen. Sosialistene er tilbake, det samme et
Korrupsjonen.
Det var et irritasjonsmoment blant leverandører til kommunen at de måtte sponse seminarer og
kurs i utlandet for kommuneansatte. Jo høyere stilling jo mer eksotisk reisemål.
39 △

▽ • Svar • Del ›
pehio > Helgelendingen • for 6 dager siden

Stemmer bra med egne inntrykk. Jeg jobbet i byggebransjen på slutten av 80-talet og
husker at en maskinentreprenør fikk spørsmål om man måtte være like korrupt som
maskinentreprenør xxx for å få oppdrag for Oslo kommune. Svar: "Mye verre!"
8△

▽ • Svar • Del ›

rosinen > Helgelendingen • for 6 dager siden

Rådmannen her i bygda, 90-tallet, reiste alltid til syden etter at en ny kopimaskin kom i
hus...
4△

▽ • Svar • Del ›

Marcus_T > Helgelendingen • for 5 dager siden

Color Line var sikkert fornøyd.
1△

▽ • Svar • Del ›

odd • for 6 dager siden

Vi har ikke korrupsjon i Norge. Vi har det så bra her. Så koselig vet du.
Det som irriterer meg mest er at de alltid skylder på rutiner. Oh vi skal sjekke rutinene. Det var
svikt i rutinene.
RUTINEN her var å ikke utlyse stillingen.
RUTINEN var å gi datteren jobben 7 ganger til det ble rutine av det.
RUTINEN er å svikte folket. Og når det kommer fram da sviktet rutinene.
Er det rart at folk ser seg lei av politikere og offentlige virksomheter.
39 △

▽ • Svar • Del ›
kjelha > odd • for 6 dager siden

Eller den andre klassiske unnskyldningen: "Vi har ikke vært flinke nok!"
12 △

▽ • Svar • Del ›

Marcus_T > odd • for 5 dager siden

Pappa, jeg vil bli kriminell når jeg blir stor!
- Privat eller offentlig sektor?
3△

▽ • Svar • Del ›

amobe > odd • for 6 dager siden

Rutinert
3△

▽ • Svar • Del ›

Blabla • for 6 dager siden

La Familia
AP i et nøtteskall
Et helkorrupt landsomfattende system hvor partibok og venner er adelen som blir beæret med de
mest gunstige fordeler som finnes.
32 △

▽ • Svar • Del ›

Harriet • for 6 dager siden

Det er dette partiet KRFs Hareide vil samarbeide med, fordi de har så gode verdier!?
32 △

▽ • Svar • Del ›
Therion > Harriet • for 6 dager siden

Muligens regnet i kroner og øre.
20 △

▽ • Svar • Del ›

Ove Theodor Johannessen • for 7 dager siden
🏆 Fremhevet av Document.no

Dette viser med all tydelighet at AP i alle år har hatt et kommunistisk fundament tross
blandingsøkonomi og Håkon Lies og Gerhardsens opportune agendaer med "angrep" på
nevnte ideologi . Ikke trekk inn Italia og korrupsjonene der. Det er et blindspor.
Se heller til det gamle Sovjet og andre kommunistiske land, hvor man med all tydelighet ser at
AP er et ektefødt barn av nevnte ideologi.
Nepotisme, kameraderi og en "ekte gi -faen - mentalitet i folket" er ikke nytt for dette partiet.
Nortraship, Kings Bay og unødvendige planøkonomiske tiltak etter krigen er gode døme på et
parti som har fått en ufortjent glorie i norsk politisk historie.
Skammelig er et dekkende ord for denne gjengen som synger Internasjonalen med jevne
mellomrom!
92 △

▽ • Svar • Del ›

Knut • for 7 dager siden

Dette er i grunnen ikkje overraskande.
Nepotisme, korrupsjon og opportunisme er ikkje eit "framandord" - som vi helst likar å tru.
Eg var eit halvt år i Togo, og lærte nokså fort at ein pengeseddel gjorde underverker. Uansett om eg
hadde oppført meg slik eller slik. Dei stoppa "kvite" overalt. Mistenksame som søren.
I landsbyen der eg budde, var eg ein attraksjon.
Den einaste med kvit hud.
Hadde halar av ungar etter meg dagstøtt.
Interessant.
Og dei vaksne var også særs skeptiske, til denne fyren med kvit hud - og (til overmål) kvit skjorte.
Eg budde hjå ein sjef. Ein sjef i rette forstand.
Han hadde bygd eit eige palass for meg.
3x3 meter. Leca.
Myggnett og så vidare sørgde eg for sjølv.
Men for ei oppleving!
les mer

26 △

▽ • Svar • Del ›
Willy von Busche > Knut • for 6 dager siden

En artig historie som forteller en god del. Det er ikke mye jeg vet om Togo, men nå vet jeg
litt mer. Du skal ha takk, Knut.
3△

▽ • Svar • Del ›

Åke Eriksen • for 6 dager siden

Dette er jo ren korrupsjon, satt i system av sosialistene (AP, MPG, SV, og R).
Hvordan er dette mulig i en moderne og opplyst nasjon som Norge,.... eller?
24 △

▽ • Svar • Del ›
Kai Inge Buseth > Åke Eriksen • for 5 dager siden

Sosialistene gjør det mulig som en del av frynsegodene de unner seg i vårt samfunn. Det er
rette gjengen KrF's Hareide ønsker å samarbeide med. Men så er han jo tydeligvis bare
kristen til håndleddene. :-)
1△

▽ • Svar • Del ›

Ola Lutefisk • for 6 dager siden

Klanleder Kong Raymond Escobar kjører på i velkjent stil : The untouchables Johansens.
AP korrupsjon akkurat som vanlig.
23 △

▽ • Svar • Del ›

R Freewayflyer • for 7 dager siden

Her viser gutta hva dem egentlig står for, og dette er bare "toppen av isberget"
22 △

▽ • Svar • Del ›

Tradisjoner • for 6 dager siden

Det private pålegges å kvotere inn kvinner og minoriteter, men AP/SV kvoterer heller slekt og
venner.
19 △

▽ • Svar • Del ›

eh72 • for 7 dager siden

Dette er sosialistenes kjernevirksomhet. Det er slik de driver og det norske folk stemmer på dette.
18 △

▽ • Svar • Del ›
Therion > eh72 • for 6 dager siden

Tror du virkelig at dette er begrenset til "sosialistene"?!!
12 △

▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > Therion • for 6 dager siden

Nei, definitivt er det ikke det.
3△

▽ • Svar • Del ›

Åse Bjerke • for 6 dager siden

Finnes det ikke en ansvarlig person som har mulighet til å rydde opp i dette virvaret, som også kan
karakteriseres som reinspikka korrupsjon? Hvor er alle ærlige sjeler blitt av i dette landet vårt??
11 △

▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer
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