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Denne siden er avhengig av informasjonskapsler, hvis du fortsetter å bruke siden regner
vi dette som et samtykke
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Lan Marie Berg mener hun har overholdt
informasjonsplikten i ny søppelsak
Av NTB - 30. august 2019 | 21:27
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Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, mener hun har overholdt informasjonsplikten overfor bystyret i Oslo.
Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
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Miljøbyråden i Oslo sier hun har overholdt informasjonsplikten etter at
Energigjenvinningsetaten (EGE) innrømte 557 brudd på arbeidsmiljøloven.
Tirsdag skrev avfallsbransjen.no at Oslo kommune har bestilt en ekstern, uavhengig
granskning av Energigjenvinningsetaten i Oslo etter å ha mottatt tre anonyme varsler om
alvorlige forhold i etaten.
annonse

Ifølge NRK skal Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel allerede i april 2018 ha fått
informasjon om brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og i et møte med EGE i oktober
erkjente etatsledelsen 557 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
Utelukker ikke mistillit

I et notat, som NRK har fått tilgang til, som miljøbyråd Berg overleverte miljø- og
samferdselskomiteen 10. april i år, informerer hun om de anonyme varslene og at
kommunen har bestilt en ekstern granskning av etaten av Price Waterhouse Cooper (PWC).
I det samme notatet står det at byrådsavdelingen er gjort oppmerksom på at det «kan ha
skjedd brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser».
Bystyremedlem Eivor Evenrud (Rødt) er blant dem som reagerer på at verken bystyret i Oslo
eller kontrollutvalget har blitt informert om de 557 bruddene på arbeidsmiljøloven. Hun
varsler oppvask i bystyremøtet onsdag. Venstre, Høyre og KrF reagerer også kraftig på at
Berg ikke har informert om bruddene på arbeidsmiljøloven. De utelukker ikke mistillitsforslag
mot byråden.

– Overholdt informasjonsplikten

Til kanalen sier Lan Marie Berg at det ikke var et bevisst valg å bruke ordet «kan», og at hun
har informert om den eksterne granskningen av Energigjenvinningsetaten.
– Jeg mener at jeg har overholdt min informasjonsplikt til bystyret. Vi informerte bystyret om
at vi var i gang med en ekstern gransking, sier Berg.
Fredag ettermiddag gikk Arbeidstilsynet inn i saken. De krever en redegjørelse for hvordan
kommunen har håndtert saken. PWC-granskningen av etaten er ventet å være ferdig i
september, ifølge avfallsbransjen.no.
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.
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Bli med i diskusjonen ...
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ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Arthur Heimlath • for 2 timer siden

Rubbish.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Knut • for 2 timer siden

Her har Berg sitt på det tørre.
Modale hjelpeverb er det fritt fram for politikarar å bruke etter eige forgodtbefinnande.
Ho KUNNE sagt "skal", eller til og med "må" - men hallo, dette må alle forstå er langt
innafor!
Dessutan er eit antal brot på arbeidsmiljølova først straffbart (og såleis
informasjonspliktig) først ved 558 tilfeller!
Hugs no det.
Bevare meg vel.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 2 timer siden

Er ikke denne dama kompetent nok til å stille spørsmål selv? Hun bare kaster ballen
videre til et eksternt selskap. Hva trenger vi henne til da? En dataprogram kunne jo gjort
den jobben, og mye bedre.
Typisk apparatchik kompetanse.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
LuhreMoose > R.Skadsem, Selvstendighetspart • for en time siden

Ikke mas, Lan har nok med seg selv og sine behov.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Jostein > LuhreMoose • for 26 minutter siden

Vasker hun tøybleier for miljøet?
△ ▽ • Svar • Del ›
Maggotbrain • for 2 timer siden

Største hykleren, og det er skremmende hvor mye makt denne/de har.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
KE(En dag nærmere oppgjøret) • for 2 timer siden

Brevet var overlevert 10. april, men reaksjonen kommer nu? Jaja. Valget nærmer seg.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Jostein • for 27 minutter siden

Eivor Evenrud fra Rødt. Er dette ei som har relasjoner til Evenrud i "Tjen Folket". Det ville
isåfall sette en del brikker på plass.
△ ▽ • Svar • Del ›
Knut • for 2 timer siden

Her har Berg sitt på det tørre.
Modale hjelpeverb er det fritt fram for politikarar å bruke etter eige forgodtbefinnande.
Ho KUNNE sagt "skal", eller til og med "må" - men hallo, dette må alle forstå er langt
innafor!
Dessutan er eit antal brot på arbeidsmiljølova først straffbart (og såleis
informasjonspliktig) først ved 558 tilfeller!
Hugs no det.
Bevare meg vel.
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OGSÅ PÅ RESETT

Ny måling: Sverigedemokraterna større enn
Socialdemokraterna

Kommunevalg: 10 000 flere stemmegivere
fra Syria enn i 2015

89 kommentarer • for 6 timer siden

52 kommentarer • for 4 timer siden

Nivlheim —

Ole A —

AvatarDet er helt forferdelig å lese nyhetene om
Sverige. Skulle tro det har blitt en bananrepublikk...

AvatarHva? Stemmerett til mennesker uten
statsborgerskap? Ha, ha, ha.
Jada, dystopien nærmer seg.

Iran: Ung kvinne dømt til 24 års fengsel for
å gå uten hijab

Greta Thunberg ledet klimademonstrasjon i
New York

53 kommentarer • for 8 timer siden

30 kommentarer • for 5 timer siden

DrD . —

LON1 —

AvatarDette må da være fake-news da alle mulige
politikere, sosialister, feminister og muslimer
hardnakket påstår at hijab er frivillig og at islam betyr
fred og toleranse.
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