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Bom-direktøren måtte gå på dagen, men beholder
lønna: Bilistene må betale med 63.000 passeringer
Av: Øyvind Thuestad 9. oktober 2019, 14:05

Anne-Karin Sogns etterlønn må betales av bilistene – med 63.000
bompasseringer. Foto: Fjellinjen.
Bompengesjefen må gå på dagen på grunn av «kritikkverdige forhold»,
ifølge styret i selskapet. Hun får med seg en årslønn ut døren – en utgi
som bilistene må dekke med 63.000 passeringer i bomringen.
Etter en ekstern granskning måtte direktør Anne-Karin Sogn gå på dagen.
Likevel vil hun nå heve etterlønn på 1.429.000 kroner – på bilistenes
regning; lønn i oppsigelsestiden på tre måneder, pluss ni måneders
etterlønn.
– Dette er i henhold til avtalen som ble fremforhandlet da hun ble ansatt i
2011, sier styreleder Cato Hellesjø til DN.

På Dagsrevyen i går sa Hellesjø at «den type kostnader skulle vi gjerne vært
foruten».

Mest lest
Hylles som en helt etter å ha
skallet ned afghaner som
truet med å knivstikke folk.
Se video.

– 63.000 bompasseringer?
– Ja, det er riktig regnet, bekre et styrelederen.

5. oktober, 2019

Rapporten fra konsulentselskapet Deloitte påviser ere kritikkverdige

«Det er tilfeller av at ansatte med samme eller lavere stillingsnivå har

BBC avslører imamer som
tilbyr 9-åringer for
midlertidig
«nytelsesekteskap»

godkjent hverandres utlegg. Vi har også observert ett tilfelle av at en

5. oktober, 2019

forhold:

ansatt har godkjent et utlegg på vegne av sin overordnede.»

Abdul nektet å betale
beskyttelsespenger –
maskerte menn angrep
familien og ramponerte
pizzeriaen hans
8. oktober, 2019

Nok en båt med
klimaturister fast i isen: Man
må bare ire

«Fjellinjen bekre er at selskapet har brutt lover og regler for

4. september, 2019

anska elser og innleie. I tillegg har det vært for dårlige rutiner ved

København: Bevæpnede
migranter starter vaktkorps:
Stopper og kontrollerer
dansker

ansettelser.»
Sterke reaksjoner

2. oktober, 2019

Flere har reagert kra ig på etterlønnen, blant dem FrP-nestor Carl I.

Les også

Hagen. Han gir selskapet det glatte lag i et innlegg på Facebook.

Dine bompenger betaler bompengesjefenes

– Igjen belønner det rødgrønne byrådet en direktør som bryter lover og

millionlønn - tjener mer enn statsråder i

regler med en gyllen fallskjerm. Helsprøtt og det må stoppes, skriver

reg jeringen

Hagen.

8. mai 2019
Bompengeopprør på Frps landsmøte

4. mai 2019

Carl I. Hagen

Prosjektleder for stortingstunnel var i

på tirsdag

konkurskarantene

Igjen belønner det rødgrønne byrådet en direktør som bryter lover og regler
med en gyllen fallskjerm. Helsprøtt og det må stoppes. Når direktøren for
Fjellinjen får 1,4 mill kroner etter å ha brutt lover og regler er det rent
galematias. Jeg ba idag i møte i arbeidsutvalget i Samferdsel og
Miljøkomiteen i Oslo bystyre om en redegjørelse i komiteens møte imorgen
om avtalen med direktøren. På det møtet vil jeg foreslå granskning av saken
og at avtalen heves og at det vurderes anmeldelse av direktøren!
Nok er nok og sist var det byrådslederens bror som fikk en gyllen avtale
etter å brutt regler ved ansettelser av familie og venner!

14. juni 2018
Ølen Betong: PST forsøkte verve våre ansatte i
Murmansk

15. februar 2019
Tesla med røde tall og synkende salg

26. april 2019
Bedrag og selvbedrag

23. august 2016
2,4 k

329

Handlingsrom

287

9. oktober 2014
Takk for besøket, Pontus

1. mars 2014

Det vakte også sterke reaksjoner da det ble kjent at dri en av Fjellinjen

Hva med hverdagsvolden? Er det meningen at

kostet 247 millioner i 2011. Samme år hadde selskapet inntekter på 2,1

vi skal venne oss til den?

milliarder kroner, noe som betyr én av ti bomkroner gikk med til å dri e

18. juni 2019

selskapet, skriver Nettavisen.

Frp vil bruke oljemilliarder på å stenge
bomstasjoner

De siste årene er dri skostnadene redusert. Bomselskapet krever nå inn

5. mai 2019

over 3,5 milliarder kroner årlig, men har likevel redusert dri skostnadene
til rundt 190 millioner kroner.
– Det har vært sentralt for styret at selskapet driver mest mulig e ektivt.
Etter omstillingsperioden med bompengereformen er over i 2020, vil
Fjellinjen ha redusert kostnader og antall ansatte betraktelig, sier Hellesjø.

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!
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Logg inn

Beste først

f Del

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Aksiomet • for 8 timer siden

Ja, DET var et fjes som innbyr til tillit!
28 △ ▽ • Svar • Del ›
Jorunn Henriksen • for 7 timer siden

Hva med og annmelde Anne-Karin Sognes for undragelse, korrupsjon og kammerateri i
Fjellinjen? Hun har brutt alle avtaler, som tilsier at hun kan umulig ha rett på 3 måneder
lønn, pluss 9 måneder etterlønn. Man kunne strekke seg til lønn ut måneden. Så kunne hun
gå på NAV og søke ny jobb, som så mange andre må. Er dette Kong Salomo og Jørgen
Hattemaker?
26 △ ▽ • Svar • Del ›
grygry > Jorunn Henriksen • for 6 timer siden • edited

Norge er en av de mest kamaraderibefengte statene i verden. Kameratene skryter selv
av at korrupsjon nærmest ikke eksisterer her til lands, ingen overraskelse når
definisjonsmakten tilhører makthaverne og er tilpasset dem.
I dette tilfelle ble overtrampene for grove til at den ansvarlige kunne fortsette. Slikt
honoreres vanligvis med millioner i etterlønn, pluss en passende retrettstilling med
ditto romslige økonomiske betingelser. Sånn sett beveger bomdirektøren seg på
allerede opptråkkede stier.
Vi kan mislike praksisen, men det er ingenting å gjøre med det.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Иван Грозный > Jorunn Henriksen • for 6 timer siden • edited

Det hadde selvfølgelig vært rimelig at hun måtte gå med maksimum tre måneders
lønn ettersom hun selv har brutt flere regler. Problemet er at hun som andre ledere
har en gunstig avtale om sluttvederlag hvis hun må gå.
Dersom man skal gi henne sparken uten å utbetale dette kontraktsfestede
sluttvederlaget, vil hun sannsynligvis kreve at saken behandles for retten. Det vil bety
at hun har krav på full lønn inntil det foreligger rettskraftig dom. Det kan godt hende
at det vil ta mer enn 12 måneder før rettskraftig dom foreligger i en slik sak.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
grygry > Иван Грозный • for 5 timer siden

Ved avskjed som følge av grove pliktbrudd må arbeidstaker gå på dagen.
Utbetaling av lønn opphører samtidig.
Jeg har ingen formening om hvor alvorlige pliktbrudd bomdirektøren har gjort
seg skyldig i, jeg vet bare at de fleste arbeidsgivere er villig til å strekke seg
langt for å unngå at en slik sak havner i retten. Dessuten er det slik at Jørgen
Hattemaker ligger dårligere an enn en Kong Salomo som omgir seg med en
skokk advokater. Og bomdirektøren hører garantert til sistnevnte gruppe.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Иван Грозный > grygry • for 3 timer siden

Det skal dreie seg om ganske grove forhold hvis man skal få sparken
uten oppsigelsestid. Fagforeinger har plikt til å ivareta sine medlemmer
i slike saker - og de gjør ofte en god jobb for sine klienter. Men ledere
har normalt en ansettelsesavtale som er langt bedre enn det vanlig folk
kan drømme om.
Ellers tror jeg ikke at de forholdene Anne-Karin Sogn er anklaget for, vil
føre til noen straffesak. Fjellinjen vil trolig heller ikke kreve erstatning
for eventuelle økonomiske tap. En slik anklage vil lett kunne slå tilbake
på styret for å ha hatt manglende kontroll med selskapets virksomhet.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
grygry > Иван Грозный • for 40 minutter siden • edited

Dette er ikke stort annet enn et eksempel på Forskjells-Norge. De få blir
honorert med millionutbetalinger, lukrative retrettstilllinger og
fremtiden sikret. De øvrige må nøye seg med et tupp bak,
arbeidsledighet og usikre fremtidsutsikter. Utfallet avgjøres av
posisjoner og nettverk.
Trist, banalt trist, først og fremst fordi vi andre er blitt lullet inn i en
forestilling om at det fungerer annerledes. Men det gjør det, alt for ofte,
ikke.
△ ▽ • Svar • Del ›
Balalaika > Jorunn Henriksen • for 4 timer siden

Det er dessverre ingen ledere i det offentlige systemet som benytter seg av reglene de
kunne ha brukt.
Det er mye lettere å ta minste motstands vei når det er andres penger man kan kjøpe
seg fri med.
△ ▽ • Svar • Del ›
John Henrik Moen • for 7 timer siden

Arbeidskriminalitet blir en gevinst for den kriminelle. Bør ringe noen bjeller hos
påtalemyndigheten. Tror de sitter i samme båt og stikker hodet i sanden. Godag mann
økseskaft 😂
22 △ ▽ • Svar • Del ›
Tante Sofie > John Henrik Moen • for 6 timer siden • edited

Det er nok ikke bare hos påtalemyndigheten at noen kanskje sitter i samme båt, hva
med vår øverste leder?
Mannen eier aksjer i bomselskaper og søsteren har vært storaksjonær hos Marine
Harvest, hvor hun også var direktør frem til høsten 2018.
Ikke rart regjeringen jobbet som gale for å bli venner med Kina igjen ... 😖 nå sitter
søsteren inne med en betydelig aksjepost i investeringsselskapet Pre China Equity Il
AS. - Mens norske myndigheter leker seg med Huawei🤔
Dette skal liksom være helt greit?
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Prentesvarten • for 7 timer siden

Og hvilke politiske partier på Stortinget står bak denne svindelen, med ran av
skattebetalerne?
13 △ ▽ • Svar • Del ›
Kentaxx • for 4 timer siden • edited

Enig med Hagen. Igjen blir en leder belønnet for å gjøre en elendig jobb i form av
millionfallskjerm. Helt vanvittig. Kjerringa burde betale tilbake det hun har tilsneket seg.
Korrupsjonen i Norge lever i beste velgående.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Fred • for 6 timer siden

Tenk om "vanlige folk" fikk slike bonuser, når de fikk sparken. Det ville jo være som å vinne i
lotto.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Jaeger • for 6 timer siden

" fordi jeg fortjener det"
4 △ ▽ • Svar • Del ›
olevegar • for 8 timer siden

Nei her er det bare Åge som hjelper

▶

4 △ ▽ • Svar • Del ›
Tusseladden • for 6 timer siden

Byrådet skal ta denne regningen, ikke bilistene.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
jeppeto1000 . • for 7 timer siden

overraskelsen var stor?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Gudrun Gremnes • for 2 timer siden

Norge, verdens minst korrupte land?????
Slike som henne finnes i mange andre, kanskje alle offentlige og private etater. Dette er en
'sykdom' og ukultur som skulle vært straffet hardt og ikke med belønning som feks etterlønn
og andre påskjønnelser for elendig arbeid.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Olav Ødegaard • for 3 timer siden • edited

Hvorfor behøver vei og bommer direktører, ikke minst med dagens teknologi?
Holder det ikke med vaktmestre, kasserer (under tvil) og en bankkonto..
Må slikt ha struktur av selskap, når det burde være befolkningens eie rent formelt?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Xal Yomo • for 3 timer siden

Det som nesten er enda verre en fallskjermen, er at hun har gått hen og sykemeldt seg. Da
får hun svindlet skattebetalerne i tillegg til bilistene...
1 △ ▽ • Svar • Del ›
sobroc • for en time siden

Skjønner ikke hvorfor det skal være så mange direktører. Dette er vel stort sett automatiske
systemer som stort sett kunne vært outsourcet til Visma eller Infocare, hva vet jeg? Hvorfor
dette apparatet av mennesker hele tiden?
△ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

453 utlendinger tvangsutsendt

Påsatte bilbranner på Rødtvet i Groruddalen

8 kommentarer • for 5 timer siden

21 kommentarer • for en dag siden

Albacor —

TheLastNorwegian —

AvatarDe 453 er sikkert sendt ut av landet flere ganger
tidligere!

AvatarOslo er blitt et gjeldstynget høl. En utrygg og en
mer og mer fremmed by jeg ikke har noe forhold til
lenger.. enda jeg er født her. Raymond sier det er trygt,
det gjorde Stang også, men jeg leser om og ser at fakta
er noe annet. Kniver, mafia, masseslagsmål, vold,
radikalisering, hijaber, burka og en stadig følelse av
utrygghet. Takk.

Mulla Krekar forblir i fengsel

Nynazist bak angrep på synagoge

9 kommentarer • for 5 timer siden

13 kommentarer • for 3 timer siden

Balalaika —

Tom —

AvatarHvilken episode er dette? Har jeg gått glipp av
e'n nå tro? Det er sesong 13, ikke sant?

✉

Abonner
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AvatarNår du syns at jødene er det største problemet i
Tyskland, da har du bomma.

🔒

Disqus' Privacy Policy

Document.no
Forside · Nytt · Kommentar · Utenriks ·



Kontakt/tips oss

Gjesteskribent · Sakset/fra ho en · Kort · Tavle
· Kultur · Debatt · Vis saker i kronologisk



Om oss

rekkefølge · Butikk/forlag
Document.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens og
Redaktør-plakatens prinsipper.
redaksjonen@document.no
Document.no © 2019

Følg oss





