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På tide med en timeout, Lan Marie Nguyen Berg?
Av Maria Zähler - 26. september 2019 | 20:02
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Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ødelegger for Oslo kommunes renommé som
arbeidsgiver, og fremstår selv som inkompetent – i beste fall.
Nå er byråd Lan Marie Nguyen Berg i hardt vær nok en gang, etter nye rapporter om en
rekke brudd på arbeidsmiljøloven. Opposisjonen har krevd en granskning av Berg, og denne
skal utføres av Kontrollutvalget i kommunen.
Det er slående at det har vært så mye tøys med arbeidsmiljøloven og renovasjonsetaten
under et rødgrønt byråd, bestående av politikere som trolig mer enn gjerne hevder at
høyresiden ønsker å svekke arbeidsfolks rettigheter, og skape dårligere arbeidsmiljøer. Det
kan se ut som om det er et stykke mellom liv og lære, eller hva?
NRK har nemlig avslørt at det har funnet sted minst 820 brudd på arbeidsmiljøloven i
Energigjenvinningsetaten (EGE), som Lan Marie Nguyen Berg har det øverste ansvaret for.
Dette er ikke heldig.

Les også: Oslo er ikke din lekestue, Lan Marie!
På’n igjen
Det er ikke mer enn to og et halvt år siden søppelskandalen som stormet rundt miljøbyråd
Lan Marie Nguyen Berg. Den gangen ble det avdekket hele 2000 brudd på arbeidsmiljøloven
i renovasjonsselskapet Veireno. Og nå er det altså på’n igjen for den omstridte byråden.
Ifølge Kontrollutvalget dreier det seg som både brudd på arbeidsmiljøloven og
anskaffelsesregelverket, samt overdreven bruk av eksterne konsulenter og ansettelser
utenfor regelverket i både renovasjons- og energigjenvinningsetaten.
Brudd på arbeidsmiljøloven i offentlig sektor er ille nok i seg selv. Dette dreier seg i tillegg om
folk som jobber i en bransje med stor risiko for skader. Hvis man først bryter
arbeidsmiljøloven, er det ekstra ille om det skjer i en sektor der potensialet for skader er så
stort fra før. Det kan i ytterste konsekvens stå mellom liv og død.
Klønete
Det har helt sikkert ikke vært Bergs intensjon at dette skulle skje. Uklok harme og hets av
Berg bør folk holde seg for gode for, men dette må få konsekvenser. Dette er den andre
søppelskandalen som har funnet sted så lenge Berg har vært ansvarlig byråd. For meg
fremstår dette som klønete dumskap, samt svak og lite handlekraftig etatstyring. Andre
mistenker kanskje at Berg hadde kjennskap til lovbruddene.
Ikke bare er kommunens renommé som arbeidsgiver svertet. Det vil nå stilles spørsmål ved
det politiske lederskapet i byen. Det er skjedd omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i en av
de røffeste delene av kommunal sektor, med stort skadepotensiale, og det under et rødgrønt
byråd. Folk vil stille spørsmål ved hvordan det har kunnet skje, dessuten flere ganger, og i en
så omfattende utstrekning.
Enten har man ikke brydd seg, eller så har man ikke hatt kontroll.
Dette ser ikke bra ut, Lan Marie Nguyen Berg. Kanskje det kunne passet med en timeout
nå?
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Goggen • for 4 timer siden

Sosialister bryr seg ikke om arbeideres rettigheter. De bryr seg om makt.
37 △ ▽ • Svar • Del ›
Ola Nordmann > Goggen • for 3 timer siden

marxist-sosialister bryr seg ikke om arbeidere, stemmer det. Tenk om vi hadde hatt
et arbeiderparti her i landet for arbeidere, det hadde vært noe det.
21 △ ▽ • Svar • Del ›
R.Skadsem, Selvstendighetspart > Goggen • for 2 timer siden

De bryr seg heller ikke om fattige. De hater bare de rike.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Alexandra Kjelbrand • for 4 timer siden

Kutt Olje-inntekt-innsprøytningen i kommunen hennes, og se hvor godt det da går!
26 △ ▽ • Svar • Del ›
Roger > Alexandra Kjelbrand • for 3 timer siden

Nja, og da skal vi leve av dette?

▶

9 △ ▽ • Svar • Del ›
Xal Yomo > Alexandra Kjelbrand • for 3 timer siden

Ja begynner å bli mange parasitter, som ber verten om å slanke seg...
5 △ ▽ • Svar • Del ›
TwelveSeven > Xal Yomo • for 2 timer siden

Og større skal parasitten bli, helt til den dagen den forhåpentligvis sprekker,
og sannheten bak dens eksistens kommer ut, så alle ser det.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn • for 4 timer siden

På den venstrevridde grønne siden er man ikke så nøye på slikt. Man er hevet over lover
og regler fordi man tilhører jo "de gode". Og da KAN man ganske enkelt ikke gjøre feil.
15 △ ▽ • Svar • Del ›
Goggen > Sverre Høegh Krohn • for 2 timer siden • edited

Jeg liker deg Sverre. Et tydelig språk med en stemme som ikke er anonym. Jeg
har selvsagt full forståelse for de som velger å være anonym. Meg inkludert. Norge
i dag krever det. Dessverre.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
jorunn risdal > Goggen • for en time siden

Helt enig med deg Goggen :-)
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Roger • for 4 timer siden

Det er uansett god stemning i hovedstaden til naboene våre, se her!

▶

Labours angrep backfires bigtime!
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Øyvind • for 3 timer siden

Om Trump hadde gjort tilsvarende, hva hadde bermen ropt om da?
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver • for 3 timer siden

Hadde dette vært en hvilken som helst privat næring, eller et sted hvor det var styring fra
høyresiden ville de blitt lynsjet og hatt Arbeidstilsynet på nakken til evig tid!
7 △ ▽ • Svar • Del ›
mons monsen • for 4 timer siden

De som tror de er guds utvalgte tar aldri timeout..
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Ola Nordmann > mons monsen • for 4 timer siden

stemmer det, smir planer og konspirerer mens de gnir seg i hendene.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
DrD . • for 3 timer siden

Nguyen er et klassisk eksempel på noen som er berørt av Dunning-Kruger effekten, som
er hvor de minst kompetente anser seg som de med høyest kompetanse.
Nguyens problem er at hun ikke forstår når hun har gapet over for mye, hun mangler
evnen til å være rasjonell og hente inn kompetanse når hun møter problemer hun ikke har
evner eller kompetanse til å takle.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
en > DrD . • for 2 timer siden

Hun bruker vel millioner på konsulenter, men hun mangler kanskje en
kompetansekonsulent.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Olsen • for 3 timer siden

Lan Berg jobber i en vernet bedrift og er sikret ny jobb med samme lønn uansett om det
er gjort lovbrudd eller ikke.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Roger • for 3 timer siden

...og etter de får innstallert disse monstermastene så risikerer vi alt dette:

▶

4 △ ▽ • Svar • Del ›
Ten4 • for 2 timer siden

Gjesp. Jeg tar sterk avstand fra:
-Uhemmet og ondskapsfull hetsing av folk med gebiss
- Uhemmet og ondskapsfull hetsing av folk som ikke kan snakke norsk eller utenlandsk
- Uhemmet og ondskapsfull hetsing av et byråd som er full av Julius og vennene
- Uhemmet og ondskapsfulle meninger generelt
- Meninger generelt
-Idioter som mener noe
-Idioter som tror politikk er monopol.lol.
- Idioter som tror ytringsfrihet er noe vi har
- Idioter som mener somaliere er vår tids undertrykte og utsatte minoritet.
- Idioter som mener Norge er for arbeidende folk.
Var det dt du mente?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Torgunn • for 3 timer siden

Hvor er sjefen til Lan Marie?
Hvem er konsulentene med sugereør i kommuens kasse?
Hvem har arbeidet overtid og i doble skift?
Hvem har ansatt ledere for en bedrift som konsekvent bryter arbeidsiljøloven?
Den er initiert av Ap, og de viser til den i alle høve når de skal kritisere dagens regjering.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann • for 3 timer siden • edited

Hun fikk utrolig mange personstemmer og slengere. Hun fremstår etter hvert som Oslos
kvinnelig svar på Putin minus tortur og fengslinger. Korrupsjon og yessayers rundt henne
gjør byens økonomi usunn . Byen puls dør også under hennes revolusjonære styre .
Snart finnes det kun turister igjen innenfor ring 2 .
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Tom L Opp • for 3 timer siden

Ja Lan, nå må du ta deg litt høstferie!
1 △ ▽ • Svar • Del ›
MrFeyn > Tom L Opp • for 2 timer siden

... til Nord-korea! (enveisbillett)
△ ▽ • Svar • Del ›
Tor E. Olsen • for en time siden

Hun ofrer ikke renovasjon en eneste tanke, derimot har hun et religiøst forhold til sykler.
△ ▽ • Svar • Del ›
Jan Håkon Antonsen • for en time siden

Som om dette var enestående i den politiske verden.. Synes det er tett med det rar atferd
blant disse folkevalgte, hvis dette er riktig.. De lever og i en boble, som er beskyttet mot
det virkelige samfunns arbeids regler og normer.. Fengsel ser man jo at de får, og det er
jo straff.. med lønn. Når skal de skjønne at kutt i utviklingsfaser.. noe som er en pågående
prosess, må jo føre til kaos.. Det koster å utvikle, og hvorfor er vi "så gode" eller "typisk
god" at vi ikke kan spørre noen som kan dette med å drive storby, for å løse disse
søppelproblemene.. For det ser det faktisk ut til at de ikke skjønner på mange fronter. Og
nå mener jeg ikke at de skal spørre slike folk som First House, eller lignende økonomisk
mur/statskasse tapperi, som disse folkevalgte er omringet av..
△ ▽ • Svar • Del ›
AndyR • for 2 timer siden • edited

MDGs Lan er den norske versjonen av USAs AOC. Carl I. Hagen er den norske
versjonen av britiske BoJo. Uheldigvis finnes det ingen norsk versjon av Trump ennå...
△ ▽ • Svar • Del ›
AlfaFischer • for 2 timer siden

Bredtveit neste for Lan, og la henne bli lenge innenfor murene der.
△ ▽ • Svar • Del ›
Gaarrean • for 3 timer siden • edited

Greta Thunberg vedkjenner seg i det minste, og er ærlig om sin autisme. Men hun er jo
ikke alene. Tegn på ensporethet, sort og hvitt-bildet, synes jeg forekommer også hos
mange andre. Og autister kan reagere forskjellig. Noen blir sinte og deprimerte, andre
danser og ler.
Dette er kun en generell betraktning.
△ ▽ • Svar • Del ›
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Kommuneadvokaten overkjører bydelen –
SIAN kan holde markering på Tøyen

Vi må hente IS-barna hjem
140 kommentarer • for 6 timer siden

119 kommentarer • for 7 timer siden

Stemme Fiskene —

Avatar"Vi må hente IS-barna hjem"...ehhh...nei, det
må vi ikke.

etnisknorsk —

AvatarHelt greit. Vi har ytringsfrihet her i landet.
Hvis de ikke passer enkelte finnes det mange andre
steder de kan slå seg ned hvor ytringsfrihet ikke
tolereres.

NRK og VG kaller IS-kvinne fra Tsjetsjenia
«russisk-norsk»

Kongresskomité offentliggjør sladdet
versjon av varslerrapport mot Trump

28 kommentarer • for 3 timer siden

61 kommentarer • for 9 timer siden

Kjell Pettersen —

en —

AvatarDet blodrøde MSM-bunnslammet fornekter seg
aldri.

AvatarNTB fortsetter der NRK slapp.Det var faktisk
pinlig å høre på NRKs barnetime for de voksne, "Krig
og Fred" i dag, som omhandlet Trumps
telefonsamtale med den ukrainske presidenten.Kjære
NRK, vi alle, fra 8-80, har en mobil eller PC med
internett tilgang, og om vi skriver Biden og Ukraina i
søkefeltet så kommer det 7 730 000 resultater, den
øverste gir en mer riktig fremstilling en det NRK med
sine 1 700 Journalister greier å lage.Joe Biden &
Ukraine: 5 Fast Facts You Need to“I remember going
over (to Ukraine), convincing our team … that we
should be providing for loan guarantees. … And I was
supposed to announce that there was another billiondollar loan guarantee. And I had gotten a commitment
from (then Ukrainian President Petro Poroshenko)
and from (then-Prime Minister Arseniy) Yatsenyuk
that they would take action against the state
prosecutor (Shokin). And they didn’t…” he said.“They
were walking out to a press conference. I said, nah,
… we’re not going to give you the billion dollars. They
said, ‘You have no authority. You’re not the president.’
… I said, call him. I said, I’m telling you, you’re not
getting the billion dollars. I said, you’re not getting the
billion. … I looked at them and said, ‘I’m leaving in six
hours. If the prosecutor is not fired, you’re not getting
the money.’ Well, son of a bitch. He got fired. And
they put in place someone who was solid at the time.”
https://heavy.com/news/2019...Er ikke det Biden her
gjør å blande seg inn i et land indre anliggender?
Akkurat det dere i NRK beskylder Trump for?
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