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Lan Marie Berg holdt brudd på arbeidsmiljøloven skjult
Av Erling Marthinsen - 31. august 2019 | 08:59

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
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Lan Marie Berg deltok da omstridte Extinction Rebellion aksjonerte utenfor Brasils ambassade i Oslo 23. august 2019. Foto:
Terje Bendiksby / NTB scanpix
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Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) holdt tilbake informasjon om 557 brudd på
arbeidsmiljøloven. Nå krever Rødt og Høyre full åpenhet.
Ifølge Vårt Oslo handler det om «brudd på overtidsbestemmelser, innkjøpsregler og
påstander om ulovlige ansettelser ved energigjenvinningsetaten i kommunen.»
annonse

– Hva byrådet har holdt på med her, forventer jeg at de uttaler seg om snarest. 557 brudd på
arbeidstidsbestemmelsene! Dette har altså miljøbyråd Lan Marie Berg visst om siden
oktober i fjor. Og ingen i bystyret har hørt et pip fra byråden om det, sier gruppeleder for
Rødt i bystyret, Eivor Evenrud.
Høyre reagerer
Høyres leder av bystyrets kontrollutvalg, Ola Kvisgaard, uttaler:

– Slik saken er opplyst, er det overraskende at bystyrets organer ikke er ordentlig informert,
sier høyrepolitikeren til Vårt Oslo. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel mener på sin side
at bystyret er informert.
NRK skriver at Price Waterhouse Cooper (PWC) gransker saken, som NRK omtaler som en
«ny søppelskandale»:
«PWC går gjennom fakturaer, kontrakter, protokoller og e-poster i jakten på ulovligheter. De
skal også avdekke om etaten er preget av «en ukultur». NRK er kjent med at både
nåværende og tidligere ansatte er intervjuet.»
Vårt Oslo har mottatt et notat datert 10. april, hvor det fremgår at Berg har informert byrådet
om tre varslingssaker mot energigjenvinningsetaten:
«Den sentrale varslingsordningen i Oslo kommune har mottatt tre anonyme varsler med
påstand om brudd på anskaffelsesregelverket, omfattende bruk av eksterne konsulenter og
ansettelser uten ekstern eller intern utlysning. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er i
tillegg gjort oppmerksom på at det kan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser».
Les også: Byrådslederens skandaleomsuste bror får millionlønn for «ukjent» stilling
Skandaler
Flere skandaler har rammet Oslo kommune de siste årene. Både Omsorgsbygg og
Boligbygg har blitt gransket etter avsløringer. Mye oppryddingsarbeid gjenstår, skriver Vårt
Oslo.
– Noe av det som er ille med denne saken, er at dette går utover Oslo kommunes renommé
og omdømme. Med en så svak politisk ledelse, rammes både ansatte i kommunen og Oslos
skattebetalere, sier Høyres Ola Kvisgaard. Han mener kommunerevisjonen må kobles inn i
saken.

s

j

f

339

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.
TAGS

Lan Marie Berg

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Oslo kommune

Skandaler

Erling Marthinsen
Journalist



Resett Comment Policy

Please read our Comment Policy before commenting.

42 KommentarerResett
 Anbefal 4

t Tweet


1

Logg inn

Beste først

f Del

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Feliz Navidad • for 15 timer siden

Ikke overraskende.
Det finnes ikke et kommunistisk styre på planeten som ikke har en tilsvarende historikk.
Andre folks penger er lett å bruke. I følge Lan er staten et overflødighetshorn. Hun har
vist med all tydelighet at hun slettes ikke forstår et pip av økonomi og hvordan et land får
inn penger.
Ikke minst så ser vi hvordan Oslo kommune har fått et ganske stort underskudd.
30 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Feliz Navidad • for 15 timer siden

Hvor mye var det som skulle blåses av på miljøby markeringen igjen?
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Feliz Navidad > Tacopulver • for 14 timer siden

Altfor mye. I følge Lan er det viktig å få slutt på oljenæringa fortere enn
svint. Den koster staten dyrt.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Per H Hansen > Tacopulver • for 3 timer siden • edited

Bare 100 mill.kr. til fiffen. En liten tusenlapp i ekstraskatt for gjennomsnittsfamilien i Oslo altså.
Raymond, kan du sende meg tusenlappen tilbake? Jeg er voksen og jeg vil
bestemme selv hva tusenlappen min skal brukes til.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Tore Halvorsen > Feliz Navidad • for 12 timer siden

Ja det er ett underlig skue der de bruker penger som fulle sjømenn samtidig som
de skal legge ned alle former for inntekter og erstatte det med grønne enhjørninger
- i form av vage formuleringer som "grønn industri"...hva nå enn det betyr?
Ja de vet jo ikke det selv så hvordan i alle dager skal jeg vite hva de mener he
hehehe
Det er regelrett uansvarlige sjarlatanner som kun lever på lettvint populisme men
som alltid etterlater seg sivilisasjoner i grus.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Feliz Navidad > Tore Halvorsen • for 11 timer siden

Uansvarlige er de nok som en følge av manglede kunnskap. Vi vet at det
norske skolesystemet har blitt dårligere siden 70 tallet, og riktig ille ble det
på 90-tallet. Skolene har lagt mest vekt på sosialisme og lite eller ingenting
på matematikk man har brukt for i dagliglivet. Istedenfor har man regnet
kubikkrøtter og kvadratrøtter, algebra og mye rart som en aldri har hatt
praktisk brukt for. Det har aldri vært undervist om å lage
husholdningsbudsjett og hvor pengene faktisk kommer fra og at man må ha
inntekter for å gi ytelser. Neida. Da sitter man heller med noen figurer i
pappmache mens andre spiller blokkfløyte. Det er virkelig kunnskap jeg har
hatt godt nytte av i mitt voksne liv. NOT.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Renny Toftegaard > Tore Halvorsen • for 2 timer siden

De eneste grønne arbeidsplassene må væe de som er opprettet i
bompengeselskapene?
△ ▽ • Svar • Del ›
R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 15 timer siden

Det ser ut som denne dama er komplett inkompetent.
25 △ ▽ • Svar • Del ›
tomnico > R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 15 timer siden

Det synes som MDG, skjuler alt det negative med deres "fantstiske" miljøsatsing.
Miljøet for arbeidstakerne og overholde lover og regler som også gjelder for MDG,
derimot......
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > tomnico • for 15 timer siden

Det er et viktig punkt innen kommunismen at alle arbeidstakere skal ha det
likt - like ille. Så her er det bare å kjøre på!
4 △ ▽ • Svar • Del ›
bb > R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 13 timer siden • edited

Hvorfor skal slike skaller styre noe som helst?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Norsknordmanninorge > R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 15 timer siden

Å når ble du i tvil da..
2 △ ▽ • Svar • Del ›
R.Skadsem, Selvstendighetspart > Norsknordmanninorge • for 14 timer siden

Det ville vært respektløst å anklage noen for inkompetanse uten sterke
indisier.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
olejohnny • for 15 timer siden

Kommunen skulle jo ta over etter skandalene i det PRIVATE søppelselskapet.
Her skulle det bli orden lovet kommunen og Raymond.
Blir det denne typen "orden" på de nå privateide barnehagene og eldrehjemmene, siden
de skal driftes av kommunen ?
Kanskje nye utekontorer i tre med solcellepanel midt i gaten ,eller rødmalte fortauer med
grønne prikker er en god erstatning på søppelhentingen ?
18 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > olejohnny • for 15 timer siden

Søppel i gatene fjernes på bilder med photoshop. Mye mer miljøvennlig enn å ha
lastebiler kjørende rundt for å hente avfallet
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Norsknordmanninorge > olejohnny • for 15 timer siden

De skal ve forsøke å dekke over all dritten de har skapt med å plante 100 000 trær,
da blir sikten begrenset vettÙ
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn > olejohnny • for 15 timer siden

Hehe glitrende!
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Barley • for 15 timer siden

Ikke en dag for tidlig om noen stilles til ansvar for å holde hundrevis av brudd på
arbeidsmiljøloven skjult. Tilliten til politikerne er allerede under ethvert akseptabelt nivå,
og da må det tas grep for å gjenvinne den. Berg sin fortielse av kriminelle forhold bør
medføre konsekvenser, men det forutsetter at noen tør å ta tydelig avstand fra en politiker
som vanskjøtter sitt ansvar. Det er liksom noe mer behagelig å bare cruise videre på
nepotismebølgen så lenge man selv er innafor.
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Barley • for 15 timer siden

Ansvaret ble fjernet ved å viske ut soveparagrafen i 2008
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver • for 15 timer siden

Hun må straks «ta ansvar» ved å få på plass flere konsulenter og spesialrådgivere for å
dekke over egen udugelighet. Gjerne opprykk og bedre lønn også!
13 △ ▽ • Svar • Del ›
Svein Pedersen • for 15 timer siden

For beinharde diktator-spirer, som de er i MDG.
Betyr ikke lovbrudd så mye, bare det er de som begår dem selvfølgelig.
Slik det var med SVs A Lysbakken også....
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Bjart_S • for 15 timer siden

Korrupsjonen og uforstanden fortsetter i byrådet, også etter at Raymonds bror ble avslørt,
og dette har en lang, "god" tradisjon i Oslo kommune!! Sannsynligvis den mest korrupte
kommunen i landet, som har vært korrupt siden før krigen!
8 △ ▽ • Svar • Del ›
bitten • for 15 timer siden

Regner med at en slik stor skandale som dette som har kommet frem i lyses, som skulle
helst
ha vært skjult i fra byrådet sin side . Som får store konsenkvenser for Lan som må fratre
sin politiske stilling tvert , som viste alt for mye i de store skjule også .
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Roger • for 16 timer siden

Håper noen voksne kan hjelpe.
Mange kommuner har også økende gjeld nå. Dette kommer ofte ikke frem...
Stem PDK!
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn > Roger • for 15 timer siden

Har gjort det! Og demokratene.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
B. Fossevik • for 14 timer siden

Er ikke bare MDG som vil holde denne saken skjult.
Ser ut som MSM og journalistene også vil holde saken skjult.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Anders Kokkaratcha • for 14 timer siden

LMB er en "nyttig idiot" for etablissementet. En det Trump ville ha kalt "a low IQ person"
med null selvinnsikt eller erkjennelse for egne tilkortkommenheter. Etablissementet dytter
henne foran seg.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Torgunn • for 12 timer siden • edited

lan Marie er et barn. Det er opp til velgere i Oslo og avvkle dagens byråd.
Håper det skjer før for mange norskeide butikker i Oslo sentrum går konkurs.
Kommunal drift er ingen garanti for et godt arbeidsmilljø.
Oslo kommune er viden kjent som en udugelig arbeidsgiver.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
hybelqaninen > Torgunn • for 6 timer siden

les mer

△ ▽ • Svar • Del ›
invernes • for 14 timer siden

Lan Marie Berg og Pol Pott = sant.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
mons monsen • for 15 timer siden

Er det rørleggerens bror vi snakker om, han som spiller lommetennis?
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Petter Tuvnes • for 14 timer siden

MDG = Miljø-Diktatur-Grønnskollingene; bruker miljø og klima som påskudd for å innføre
totalitært styre uten kunnskap og kompetanse.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Stradivarius • for 14 timer siden

Dette er landssvikere i grønn forkledning. Ut med dem.
Et konservativt nasjonalistisk miljøparti burde forresten stiftes.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
GG74man • for 14 timer siden

Begynner strikkegenseren å rakne,Nguyen...?
Men du tar nok ansvaret ditt og blir sittende,ville jeg tro?
3 △ ▽ • Svar • Del ›
GP • for 14 timer siden

Hvorfor ble jeg ikke overasket?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
superdupermeg • for 14 timer siden

FRP og Høyre styrte Oslo i 18 år, og nå kommer konsekvensene av de organisatoriske
syndene deres frem på løpende bånd. Dette dessverre nok, 4 år for sent. Noe som fører
til at det er andre enn dem, som blir straffet for FRP og Høyre sine synder!
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Lemmy > superdupermeg • for 7 timer siden

Slik er det alltid.
Det var H + FrP som la til rette den fantastiske kollektivtrafikken som Lan skryter
på seg. Men det er det heller ingen som husker.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Per H Hansen > superdupermeg • for 3 timer siden

Er det FRP og Høyre som har gjort det straffbare de siste 2 år?
Skjønner du mener det, men forklar meg gjerne hvordan du tenker så jeg kan
skjønne din logikk.
△ ▽ • Svar • Del ›
artcaptain • for 8 timer siden

Vær ikke overrasket !
Denne smilende Lan har veldig mange sakt meg, at de som smiler uhemmet har alltid
noe og skjule. Dette partiet trenger tyn slik alle sosialistiske partier trenger. De fortjener at
deres sanne jeg blir avduket, og har de samme grove overtramp som forventet.
550 overtramp på arbeidsmiljøloven og merkelige ansettelser føyer seg inn som det
sanne jeg til Lan og MDG.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
hybelqaninen • for 6 timer siden

⛺
△ ▽ • Svar • Del ›
hybelqaninen • for 6 timer siden

⛺
les mer

△ ▽ • Svar • Del ›
laysee • for 9 timer siden

Så pinlig.
Lan har både informert og bestilt ekstern gransking for flere måneder siden.
Så prøver Høyre og blåse seg opp med at antallet saker ikke ble oppgitt, og at her er det
nødvendig med ....intern gransking.
△ ▽ • Svar • Del ›
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En drept, seks såret i knivangrep i
Frankrike

Regjeringen foreslår å øke barnetrygden
14 kommentarer • for 4 timer siden

39 kommentarer • for 7 timer siden

storbanditt —

AvatarØk barnetrygden kun til etniske nordmenn.
Flyktninger og asylsøkere bør ikke få ta del i barne
trygden.

Martin —

AvatarAngriperrne skal ha ropt noe om en snackbar.

Demonstranter i Hongkong trosser
politiforbud

Enorme utbytter i kraftbransjen
34 kommentarer • for 7 timer siden

5 kommentarer • for 13 timer siden

Cg Re —

AvatarTyveri av det norske folk som har nedbetalt
norske strømkabler for mange år siden!

Tore Halvorsen —

AvatarHåper alle kinesere reiser seg opp mot
diktaturet, det ville vært en alvorlig kilevink til
globalistene og en gedigen vannpumpetang, alle
slags skiftnøkkler, hammere og annet skrot i
maskineriet deres :D
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