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• Svar •

Ryddegutt • for en dag siden

Det er ikke venstresiden som er problemet. De er korrupte og gjennområtne, men i et ekte
demokrati så hadde velgerne fjernet de fra makten.

Det egentlige problemet er mangelen på en 4.statsmakt i Norge. Så lenge gammelmedia er
en del av maktbasen til venstresiden og holder sin beslyttende hånd over de, så består
korrupsjonen.

Og gammelmedia er avhengig av skattepengene som venstresiden kanaliserer til de. Så den
beskyttende hånden vil bestå så lenge pressestøtten består.

 100△ ▽

• Svar •

Aksiomet  • for en dag siden • edited> Ryddegutt

Veldig riktig påpekt. Til jul i år har jeg derfor donert til de tre (nye) store.

Måtte HRS, Document og Resett vokse seg inn i mange nordmenns mediahverdag i
2020.

 50△ ▽

• Svar •

Norsk Jeger  • for en dag siden> Ryddegutt

Det har du 100% rett i.

 29△ ▽

• Svar •

Gulosten  • for en dag siden • edited> Ryddegutt

Den 4. statsmakt som f.eks. Klassekampen med ca. 40 millioner i pressestøtte,
Dagsavisen men ca. 30 millioner i pressestøtte, NRK med 6,4 milliarder av
statsbudsjettet og øvrig pressestøtte og momsfritak er for å kontrollere media og
kjøpe lojalitet.

Norge med dagens politikere er en korrupt og løgnaktig klasse som ingen kan
forvente et redelig spill av.

 23△ ▽

• Svar •

Buhund  • for en dag siden> Ryddegutt

Spot on!

 19△ ▽

• Svar •

Barley  • for 15 timer siden> Ryddegutt

Ebba Grön går aldri av moten. "Staten och kapitalen".

△ ▽

• Svar •

Renny Toftegaard • for en dag siden • edited

Hvem hadde ventet noe annet av AP klanen. At så mange stemmer på dette kriminelle
nettverket er en gåte?

 74△ ▽

• Svar •

Fårkledd • for en dag siden

JEG BARE NEVNER DET

Reiulf Steens sønn Robert Steen er finansbyråd og Raymond Johansens tidligere svoger.
 66△ ▽

• Svar •

Ole A  • for en dag siden • edited> Fårkledd

Nevn det mer.

Si det, overalt.

Ikke glem det.

Hva har vi?
Ranerne av rett og galt. Ranerne av folkets penger. Misbruk. Personlig vinning. Drit i
folket. Karr til deg. Hold dem for narr. Arbeiderpartiet, en løgnmaskin.

SKRIK DET UT
 43△ ▽

• Svar •

Nils Rømcke  • for en dag siden • edited> Fårkledd

Og Raymond Johansen m. bror er nevøer av Thorbjørn Berntsen …

 33△ ▽

• Svar •

Blurb1000  • for en dag siden> Nils Rømcke

Torbjørn Berntsen er i følge Øystein Sunde sin egen bestefar.
 10△ ▽

• Svar •

rettfralevra • for en dag siden

AP = kameraderiet og korrupsjon. Partiboka må være i orden slik jeg husker fra mange år
tilbake. Det verserte jo også en sak ved ansettelse i Oslo kommune der en ble spurt om hva
han mente om Lan Berg. Mener å huske at det var ansettelse i Oslo brannvesen.

 55△ ▽

• Svar •

Ibliis  • for en dag siden> rettfralevra

I alle norske kommuner var det slik at du måtte være medlem av AP for å få jobb.
 7△ ▽

• Svar •

Naatiden  • for en dag siden> rettfralevra

Denne sake skulle jeg gjerne lest mer om

 5△ ▽

• Svar •

Jean de Valette  • for 20 timer siden> Naatiden

Her har du litt lesestoff hvertfall.

https://resett.no/2018/12/2...

 3△ ▽

• Svar •

Marcus_T  • for 9 timer siden> Jean de Valette

Vil du fram i livet så bukk!

 1△ ▽

• Svar •

Norsk Jeger • for en dag siden • edited

Som ikke på noe vis hører hjemme i en rettsstat som Norge. Jeg synes jeg hører disse frasene
veldig ofte nå for tiden.

Nepotismen og korrupsjonen tar ingen ende. Særlig blandt AP politikere, men i Høyre også.

Egentlig rart at ikke flere blir opprørt av dette. Virker som det er aksept i befolkningen for
korrupsjon og nepotisme.

Er det ingen andre politikere som reagerer? Hvor lenge skal vi akseptere dette søppelet.

 53△ ▽

• Svar •

Bjart_S • for en dag siden

Ingen av eliten blir straffet i Norge, uansett hva de gjør! Det sørger mafiapartiet AP for!
Igjen har de avslørt at de er en del av Deep State i Norge, som turer frem akkurat som de
ønsker, og beriker seg på folks skattepenger!

 40△ ▽

• Svar •

Gulosten  • for en dag siden • edited> Bjart_S

Gunnar Stålsett, som i realiteten gikk fri, er et godt eksempel på et korrupt rettsvesen
også. AP har sine fingre med i alt som skjer, og en lite klasse "gode" kan gjøre alt som
passer dem.

 21△ ▽

• Svar •

Jan Nystrøm • for en dag siden

Oslo er utstillingsvinduet for sosialisme i praksis, rimelig langt i fra de drømmerier som
ligger til grunn for velgernes tillit. Demokratiet er helt avhengig av en aktiv fjerde statsmakt,
hvor journalister våger å utfordre egne politiske preferanser. Det er det lenge siden Norge
har hatt.

 39△ ▽

• Svar •

Tom Singh • for en dag siden

Det er vel også verd å merke seg at han ikke var kvalifisert for oppgaven han hadde fått av
sin bror.

"– Jeg beklager at jeg ikke hadde kunnskap om reglene. Jeg beklager at min håndtering på
det som gikk på avledet habilitet, ikke var korrekt. Jeg trodde jeg hadde gjort en riktig og
god vurdering, som viste seg å være feil, uttalte Johansen til Dagbladet i fjor."

Men han har jo beklaget, så da er vel alt som det skal være.

 38△ ▽

• Svar •

Hansen • for en dag siden

Norsk media rapporterer stadig at Norge er et av verdens minst korrupte land. Jeg lurer på
hvor mange som fortsatt tror på den myten?

 37△ ▽

• Svar •

Rin  • for en dag siden> Hansen

Mulig det ikke er så mange som egentlig tror på den myten, men mediene rapporterer
heller det som tar seg bra ut.

 19△ ▽

• Svar •

God jul • for en dag siden

Kriminelt og korrupt.Passer fint å legge frem dommen midt i julen ja. Men hvor er frp?
Partiet som har justisministeren og som burde slå ned på s!ike saker som svekker troen på
politikerne. Tydelig at politikerne og embetsmenn har noe på hverandre og må se gjennom
fingrene for ikke å bli avslørt selv.

 27△ ▽

• Svar •

Bjørn Tobias Larsen • for en dag siden

Begge to skulle blitt sparket

 24△ ▽

• Svar •

Torgrim T. Storvik • for en dag siden

Don Raymond holder fremdeles en beskyttende hånd over alle medlemmer i "la Famiglia."
 22△ ▽

• Svar •

Patjomk • for en dag siden

Oslo styres tydeligvis av et gutta boys mafia bestående av MDG og diverse marxist
grupperinger av varierende rødfarge.
Men Cosa Nostra hadde trolig langt færre brudd på arbeidsmiljøloven.

 22△ ▽

• Svar •

Ola Lutefisk • for en dag siden

Omtrent som i gamle Sovjet's politbyrå

 18△ ▽

• Svar •

Ulf Michaelsen • for en dag siden

Ja, korrupsjonen i Oslo kommune bare fortsetter og fortsetter.
 16△ ▽

• Svar •

Barley  • for 14 timer siden> Ulf Michaelsen

Rayman har rett som vanlig. Oslo er en trygg by. Det er ingen som trenger å frykte
noen korrupsjonsdommer på de trakter.

 4△ ▽

• Svar •

eh72 • for en dag siden

Selvfølgelig slapp han unna.

 16△ ▽

• Svar •

Rolf Olsen • for en dag siden

Det hele minner mer og mer om en mafiaorganisasjon som har kuppet styringen av Oslo
kommune og som tapper byen økonomisk til sløseri inkludert egen berikelse.

 15△ ▽

• Svar •

OnMyDoorstep • for en dag siden

Hva faen?!!
"...Kommunaldirektør Eli Vorkinn i byrådsavdelingen for næring og eierskap ønsket ikke å
stille til intervju med NRK. Og i en e-post til NRK skriver Vorkinn at hun ikke vil svare."

 10△ ▽

• Svar •

Reidar S • for en dag siden

Er det ikke renovasjonsetaten som ha de fleste lovbrudd i kommunen?
 10△ ▽

• Svar •

Lars Einar Ulriksen • for en dag siden

Dessverre er det ikke bare sosialistene i Norge som driver med "cover my ass"
https://www.dagsavisen.no/f...

 9△ ▽

• Svar •

GP • for en dag siden • edited

Nepotismen og korrupsjonen lever godt videre i AP og Oslo.
Finnes det ingen overordnet instans som har interesse av å rydde opp, eller har man bare
akseptert slike ting?
En sak er sikkert, dette strider mot folks rettsfølelse, og de langsiktige konsekvenser av slike
saker kan en vakker dag slå tilbake på de som ikke er kompetente eller verdige til å styre vår
hovedstad.

 7△ ▽

• Svar •

Gudrun Gremnes • for en dag siden • edited

Ett ord som dekker dette: KORRUPSJON.
 7△ ▽

• Svar •

Marcus_T  • for 10 timer siden> Gudrun Gremnes

Og Kjell Inge Røkke fikk ubetinget fengsel for å ha kjøpt et sertifikat han burde være
overkvalifisert for, med sin fartstid til sjøs. Det er sannelig forskjell på kong Salomo
og Jørgen hattemaker i korrupsjonens Oslo. Makt korrumperer, total makt
korrumperer totalt!

△ ▽

• Svar •

Tusseladden • for 4 timer siden

Er det egentlig noe i Oslo som er stuerent?

 1△ ▽

• Svar •

ytringsfrihetfred • for 14 timer siden

Kjeltringer.
 1△ ▽

• Svar •

Lues Tertiaria • for 9 timer siden • edited

Korrupsjon og nepotisme her? NEIDA, bare konspirasjonsteorier. Saken burde vært
anmeldt og etterforsket som korrupsjon og grov økonomisk kriminalitet, men det skjedde
ikke. Uansett hadde vel etterforskerne fått klare føringer for en konklusjon om "intet
straffbart forhold".

△ ▽

• Svar •

Marcus_T • for 9 timer siden

Etter å ha lest disse kommentarene slår det meg at partifellene på begge sider av
Atlanterhavet llider av samme syken. Demokratene kan også nærmest regnes som en
mafiaorganisasjon i likhet med sine AP motstykker. Makt = penger i egen lomme! Jfr Biden,
Hillary og tante Maxine Waters. Hun fikk mannens bank berget gjennom politisk press og
offentlige overføringer. WoW!
Samme mønsteret fremtrer tydelig her også.

△ ▽

• Svar •

Yngve Charles Gabrielsen • for 9 timer siden

Kjenner folk som tok en taxi på kommunens regning. Fikk sparken i Oslo.

△ ▽
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Nå har Per Morten Johansen fått endelig «stra�» for sin rolle i den

grumsete omsorgsbyggsaken i Oslo. Han slapp oppsiktsvekkende billig

unna. Det ble med en advarsel, visstnok skri�lig. Hele a�æren er blitt en

pinlig farse.

Byrådsleder Raymond Johansens bror, Per Morten Johansen, var direktør

for den viktige virksomheten Omsorgsbygg i Oslo Kommune.

Der ble han tatt med buksene nede etter å ha ansatt egne

familiemedlemmer i godt betalte stillinger, utenom alle normale

ansettelsesprosesser. I �or ble saken kjent i mediene , og Johansen ble

sparket fra jobben.

«De siste ukene har det blitt rullet opp hvordan både datteren,

svigersønnen og forloveren til direktør Per Morten Johansen ble ansatt i

foretaket under ham.

Per Morten Johansen er broren til byrådsleder i Oslo kommune,

Raymond Johansen», skrev Dagbladet i 2018.

Saken kunne lede tankene inn på tilstander man kjenner fra ma�a�lmer

som beskriver USA på 1950-tallet, med «triksing & �ksing» og generelt

suspekte forhold på alle bauger og kanter. Det manglet bare at noen

involverte ble kastet i sjøen med en betongkloss festet til bena.

Slik går altså saker og ting for seg i Norges hovedstad per i dag, under

ledelse av et rødgrønt byråd. Hvor useriøst kan det bli?

Mange ventet med interesse på å se hvilke følger det hele skulle få, både for

lederen av omsorgsbygg selv og for hans bror byrådsleder Raymond

Johansen (AP) som faktisk har det øverste ansvaret for denne kommunale

virksomheten.

Dette er selvsagt en alvorlig, rett og slett illeluktende sak, som ikke på noe

vis hører hjemme i en rettsstat som Norge. Klare regler er brutt, tilliten til

kommunen er svekket, det er foretatt ansettelser som kan ha resultert i

mangelfull forvaltning av o�entlige ressurser.

Alminnelig rettsfølelse tilsa derfor både mulige siktelser og grundig

opprydding /hoderulling, i Omsorgsbygg så vel som på politisk nivå i Oslo

kommune.

Desto større ble sjokket da man så hvordan dette ble håndtert av

hovedstadens ledelse.

Først ble hovedpersonen selv, Per Morten Johansen, behendig

«omplassert» til en annen jobb i kommunen, i renovasjonsetaten. Det var

visst uaktuelt at han ble kastet «på hodet ut», slik det ville vært en selvfølge

i enhver normalt fungerende privat virksomhet.

Jobb i kommunen som er ledet av hans bror, skulle han få beholde. Det er

ikke avklart hva han skal gjøre i renovasjonsetaten, utover å motta penger

fra skattebetalerne hver måned. Han sitter visstnok i «direktørens stab».

Det blir neppe plukking av avfall i parkene.

I sin nye, uspesi�kke jobb beholder Per Morten Johansen en lønn de

færreste ansatte både i kommunen og andre virksomheter i dette landet

kan drømme om.

«Nå har han fått en obskur stilling i Renovasjonsetaten – og hever nesten

1,2 millioner kroner i årslønn», melder nettavisen Ja til bilen i Oslo.

100 000 per måned, altså. Det betyr at hans nye lønn etter å ha bli sparket

fra Omsorgsbygg bare er marginalt lavere enn han hadde som direktør i

den virksomheten. Litt av en «smekk over �ngrene».

Ja til bilen i Oslo forsøkte tidligere i år å nøste opp litt mer omkring

enkeltheter i Johansens nye arbeidsdag i renovasjonsetaten. Det var ikke til

å bli særlig klok av, og skaper et inntrykk av at de lyssky forholdene i

kommunen bare fortsetter. Document beskrev dette i sommer.

Siste ord var imidlertid ikke sagt i a�æren. Kommunen skulle nemlig

behandle saken og komme frem til en passende reaksjon på de overtramp

som var begått.

Var det kanskje her man skulle slå hardt i bordet og statuere et eksempel?

Var det nå det skulle sies fra hva man på ansvarlig hold i byen mener om

denne typen kokkelimonke og uryddighet i kommunenes egne

virksomheter?

De som hadde forhåpninger i den retning, ble dessverre sku�et.

Ifølge NRK er det nå bestemt at Per Morten Johansen skal få en «skri�lig

advarsel» som følge av sin opptreden. Det var det hele.

«NRK har også spurt om Oslo kommune vil beklage overfor alle de

personer som har gått glipp av muligheten til å konkurrere om å få

stillinger i Omsorgsbygg, som følge av praksisen som utviklet seg under

Johansens ledelse.

Kommunaldirektør Eli Vorkinn i byrådsavdelingen for næring og eierskap

ønsket ikke å stille til intervju med NRK. Og i en e-post til NRK skriver

Vorkinn at hun ikke vil svare.»

(Sitatene er forkortet av Document). 

Dermed går livet videre i den Arbeiderpartiledede styringen av Oslo.

Kanskje velgerne her får en forsmak på hvordan et rødgrønt Norge kan

arte seg etter valget i 2021?

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!
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Mest lest

Kald ironi i polhavet: Hvor
kom all denne isen og disse
isbjørnene fra?

19. desember, 2019

Nå sies det rett ut: Lan Berg
må gå av

20. desember, 2019

Ari Behn tok sitt eget liv 1.
juledag

25. desember, 2019

Svensk skole: Ikke-
muslimske elever må ligge
�ate i bønn mot Mekka

20. desember, 2019

Svensk politibetjent alene
mot 30 menn:- Sparkar ihjäl
mig och hunden!

23. desember, 2019

Les også

Raymonds bror ble sparket fra toppjobb–

hever fortsatt millionlønn i Oslo kommune

2. juli 2019

Per Morten Johansen går av som sjef i

Omsorgsbygg

5. november 2018

Ny skandale i Oslo kommune, denne gang

med Raymonds bror

4. oktober 2018

Skandalen i Oslo vokser: Hvor lenge kan Lan

Berg klamre seg til jobben?

19. oktober 2019

Absurd, men faktisk mulig: Lan Berg kan bli

ny byrådsleder i Oslo

8. september 2019

Nytt byråd klart i Oslo: Lan Berg ennå ikke

sparket

24. oktober 2019

Styreleder for Omsorgsbygg trekker seg

17. oktober 2018

Presidenten av Harbitz gate

14. mars 2016

Nå sies det rett ut: Lan Berg må gå av

20. desember 2019

Opposisjonen kvesser knivene: – Varsellampe

blinker for Berg

11. oktober 2019
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