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Bompengesjef hevet millionlønn. Samtidig jobbet han
med skatteinnkreving i Kongo – i arbeidstiden

NYTT

Av: Øyvind Thuestad   1. desember 2019, 20:14

Guteeres snakker som om han var leder av
en sekt, ikke FN
22 kommentarer • for 7 timer siden

Avatar
eh72 —
Hele klimavrøvlet utvikler seg til å bli

verdenshistorien største hoax. Og det vil ende med
økonomisk katastrofe.

Min fantasi har spillet fallit, når det gælder
Sverige
10 kommentarer • for 4 timer siden

Avatar
tore —
Det er leit, trist og vondt. Det er utviklingen fra å

være verdens beste nasjon, velferd, omsorg, industri til
å bli eskalerende kriminalitet, svikt i omsorg og-
helsevesen. Sverige er blitt Nordens Pakistan. Økonomi
på full fart utfor stupet.
Eldreomsorgen,skolesituasjonen og trygghet forvitrer
gradvis. Sverige hadde alt og mistet det. Hvordan
kunne det skje? Norske
Politikere bør ta et obligatorisk seminar i Sverige, for å
lære litt av andres erfaringer. Der hadde vært noe!
Politikere utstyrt med vett og evne til å lære av andres
feil. Så «heldige» er vi dessverre ikke.

Maltesisk forretningsmann arrestert for
drapet på gravejournalist
Én kommentar • for en dag siden

Avatar
Sylteagurk —
Disse folkene fra Arbeiderpartiet. Korrupsjon er

dagligdags der i gården.

Sardinbevegelsen demonstrerer mot Salvini
22 kommentarer • for en dag siden

Avatar
Christian Skaug —

Men Lega har fremdeles 31,9 prosents oppslutning på
den siste meningsmålingen.
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Navn

Bli med i diskusjonen ...

?

• Svar •

Rin • for en time siden • edited

En innkrever av både skatt og bompenger visste å berike seg selv. Hvem skulle trodd noe
slikt?
Han elsker vel bomringen, han også. 🤪

 22△ ▽

• Svar •

Rakne T. Helt  • for en time siden> Rin

Det kan gjøres slik også:

https://e24.no/naeringsliv/...

Ny og større regning til deg i posten, hilsen eliten!

 7△ ▽

• Svar •

Jeb Jensen  • for 23 minutter siden • edited> Rin

Bomringer og klima-avgifter er politikernes nye sofistikerte pyramidespill.
Hovedformålet, -finansiering av veier OG klimatiltak, får LITT mer en knapper og
glansbilder fra de store pengestrømmene, men selskapsaksjonærer skal ha mye og
ansatte direktører skal også ha mye . Gjett om aksjonærer og direktører kjenner
maktpolitikere !

https://vartoslo.no/oslos-k...

△ ▽

• Svar •

Prentesvarten • for en time siden

Dette er vel kjent korrupsjon som de fleste politikere ser seg tjent med, man driver butikk i
butikken til eget formål.
Ernas reiser i nær og fjern for å promotere eget kandidatur til et sete i sikkerhetsrådet betalt
av norske skattebetalere, kommer i samme kategori.

 16△ ▽

• Svar •

Jeb Jensen  • for 30 minutter siden> Prentesvarten

Erna & Co. reklamerte for seg og sine og kom i posisjon ved hjelp av
parlamentarisme-systemet som de ynder å kalle for demokrati .
Men hvordan kom denne gubben det skrives om her til SIN posisjon ? Noe ala slik
Thorhild Widvey fikk jobb av Erna & Co. etter at de var etablert i maktposisjon etter
et parlamentarisk valg ?

https://www.nrk.no/norge/kr...

 1△ ▽

• Svar •

Ryddegutt • for 21 minutter siden

Dette minner om vannverkssjef Ivar T. Henriksen og hans sønn...
 1△ ▽

• Svar •

kjellM • for 34 minutter siden

En av Ernas venner?
 1△ ▽

• Svar •

KE(En dag nærmere oppgjøret) • for 34 minutter siden

Fy faen!

△ ▽
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Bomsjefen i Bergen Trond Juvik. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger
A�enblad / NTB scanpix

Bomsjefen i Bergen Trond Juvik hevet millionlønn fra det o�entlige

samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i en provins i

Kongo.

Før Trond Juvik ble bomsjef i Bergen var han sjef i det privateide selskapet

BT Signaal. Selskapet inngikk avtale med provinsen Nord-Kivu i Kongo

om skatteinnkreving, melder NRK.

Avtalen var potensielt gullkantet for det norske selskapet: Ifølge kontrakten

skulle fem prosent av innkrevd skatt over et visst nivå, gå rett til det private

selskapet der Juvik var medeier.

Men også etter at han ble Ferde-sjef jobbet Trond Juvik med det private

Kongo-prosjektet – og han jobbet i kontortiden til det o�entlig eide

bomselskapet Ferde, ifølge datalogger NRK har sett.

Juvik, som altså hadde eierinteresser i BT Signaal, ga to ansatte i

bomselskapet tillatelse til å jobbe med prosjektet.

Kongo-prosjektet hadde kostbare datalisenser de ikke �kk brukt, da brukte

Ferde penger fra bominnkrevingen på å kjøpe lisensene.

Juvik satt «på kassen» i Kongo-prosjektet, sier en sentral medarbeider til

NRK. Prosjektet ble drevet av det samme selskapet som bomselskapet

kjøpte datalisensene av, og bomsjef Juvik deltok selv i handelen.

NRK har bedt Trond Juvik om et intervju om saken, men han har avslått. I

en e-post viser han i stedet til at selskapet er under gransking, og at han

ikke vil svare mens granskingene pågår.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!
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Mest lest

Ingen jul i Seljord! Ingen
juleribbe, ingen julekaker og
intet juleball!

30. november, 2019

Advokat: – Æresdrap bør gi
muslimer stra�erabatt

26. november, 2019

Roar ble ranet og banket
opp: – De truet med å drepe
meg om jeg ikke konverterte
til islam

28. november, 2019

Ikke én krone til Norge:
Inntektene fra vindpark
sendes til utenlandske eiere
– via skatteparadis i Karibia

25. november, 2019

Sivilombudsmannen
anbefaler lærer å reise
søksmål mot kommune

26. november, 2019

Les også

Lan Marie Berg må svare for ytterligere 250

lovbrudd

24. september 2019

Svart arbeid på Støres brygge

22. august 2017

1.000 nordmenn knyttes til skatteparadiser i

ny lekkasje

5. november 2017

- VG nekter å svare pressen i sin egen

skandale. Det ville de aldri latt andre slippe

unna med

26. mars 2019

Kontrollutvalget i Oslo vil granske Lan Marie

Berg

24. september 2019

Arne Treholt; en liten oppsummering….

29. september 2010

Kritikk mot at Giske deltar i NRK-debatt

12. april 2018

Mohn tjente mest i fjor, mens Røkke har størst

formue

5. november 2019

Hijab-brigaden i sving ig jen

27. november 2017

Nav-anslag: trygdesvindel for 8 milliarder

kroner årlig

17. desember 2017
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