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Lisensbetalere betalte taxiregningen til NRK-ansatte
som kom på 625 000 kroner: – Svindel!
Av Kenneth Olsen - 7. april 2019 | 11:20

Del saken

Resett trenger deg!

1.3K

Resett får ikke millioner i pressestøtte
og er helt avhengig av dere for å

Lisensbetalere er rasende på NRK etter at statskanalens ansatte tok taxi i stedet for

kunne oppretholde siden. Her kan

o entlig transport.

dere se Resetts finansiering denne
måneden.

0,-

583.400,-

Ønsker du å bidra til å holde Resett
gående? Du kan bidra på følgende
måter: Tegn medlemskap | Støtt oss
med et enkeltbeløp | Støtt de som
NRKs hovedkontor på Marienlyst ligger kun 5 minutters gange fra o entlig transport i

annonserer på Resett

form av buss og t-bane. Likevel brukte NRK-ansatte taxi for over en halv million kroner
på ett år ifølge Nettavisen.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som har en årslønn på 3 millioner kroner, var
ittig bruker av taxi-kortet til NRK.
Totalt leverte han taxiregninger for 37.576 kroner.

Ønsker du å bidra til å holde Resett gående? Du kan bidra på følgende
måter: Tegn medlemskap | Støtt oss med et enkeltbeløp | Støtt de som
annonserer på Resett
Les også: Hvem har bestemt at Thor Gjermund Eriksen skal få 3 millioner i lønn?
Bli medlem av vårt nyhetsbrev

Nyheten har gjort norske skattebetalere sinte.

epost-adresse

– Det er vel dette vi kaller for koruppsjon av de ansatte i NRK der lisenspengene våre går

Subscribe

til taxi for de ansatte i NRK, det er vel betimelig med tilbakeføring av disse
lisenspengene.
– Det er jo skremmende at vi har folk i ledelse som er så lite ansvarsbevisste at sånt kan
foregå. Dette er en skam for NRK, men ikke engang den høyeste lederen gidder å bry seg.
– Ærlig talt, nå bør disse lederne få litt skammevett. Er det helt tomt hos dem, og føler
de intet ansvar overfor stat og skattepengene i Norge, skrives det på Facebook.

– O entlig svindel
Ifølge Googles kartsystem ligger NRK Marienlyst kun et par minutters gange fra
nærmeste buss og t-banestasjon. Men det har ikke hindret NRKs ansatte fra å velge bort
taxi.
Mange ønsker svar på hvorfor ansatte i statskanalen ikke benytter seg av o entlig
transport.
– Kan de ikke ta kollektivt som annet folk? Dette er det vi som må betale for.

– Dette er o entlig svindel. En mentalitet som stinker, dette raddisreiret bør legges ned
pronto, skrives det på Facebook.
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Resett får ikke millioner i pressestøtte og er helt avhengig av dere for å kunne
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Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for
kommentarfeltet. Disse nner du her.
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Dissidenten • for 12 timer siden

Veldig spesielt dette forholdet her når man tenker på at Nrk så sterkt promoterer både at
mennesker kan endre klimaet og partier som vil endre samfunnet pga samme klimagrunn, samt
støtter partier som foretrekker det kollektive felleskapet fremfor individuell frihet.
Da ville det vært mer naturlig om de selv tok ansvar ved å påføre både jordkloden og landets
borgere mindre belastning på utslipp og økonomi.
39 △

▽ • Svar • Del ›
NRK er Propaganda > Dissidenten • for 9 timer siden

⛺
5△

▽ • Svar • Del ›

DrD . • for 12 timer siden

⛺

35 △

▽ • Svar • Del ›
Kaj R. Nilsen > DrD . • for 10 timer siden

Frihet eller tvang, fred eller krig.
Hensikten - som er omsorg - helliger middelet, som er volden.
Resultatet er en unik kreasjon: voldelig omsorg.
Love you to death.
Som denne mobbeofferjenta nordpå der det ble så tjukt med psykologer, psykiatere,
leger, sykepleiere og hjelpere av alle mulige slag, at hun knapt fikk puste.
Noen blir nesten hjulpet ihjel, så man skal være frisk for å overleve slik hjelp.
Man skal generelt være ganske frisk for å overleve et sykehusopphold.
Historien viser at den mest effektive reduksjon av dødsratene skjer når legene streiker.
Hvem trenger banditter, med slike skatte- og helsemyndigheter?
Hvem trenger krig, med slik fascinerende fred?
3△

▽ • Svar • Del ›

V > DrD . • for 9 timer siden

Robin Hood har vært propaganda i mange, mange år.
1△

▽ • Svar • Del ›
Gamleoslo > V • for 4 timer siden

Robin Hood stjal fra staten (Kongen) og gav til de fattige.

△ ▽ • Svar • Del ›
Show more replies
Tom pung • for 12 timer siden

mener det virker som om sosialister elsker å dele andre sine penger
21 △

▽ • Svar • Del ›
Stemme Fiskene > Tom pung • for 12 timer siden

...en av bærebjelkene i ideologi'n...
15 △

▽ • Svar • Del ›

DignitateLibertate > Tom pung • for 11 timer siden

Fordi disse tror det er deres penger og at folket er deres slaver.
5△

▽ • Svar • Del ›
Vandre_Falk > DignitateLibertate • for 7 timer siden

Fordi disse driter i att det er folkets penger og de driter i folket, fordi de mener de
er hevet over dem.
2△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
bb • for 12 timer siden

Ingen er vel overrasket over et foretak som ikke er satt til å generere penger, kun bruke. Må
heller ikke vise til resultater, som private må. Eriksen og NRK, er så kommunistisk som det kan
bli, styrt fra stortinget, og folket virker fornøyd. Utrolig
28 △

▽ • Svar • Del ›

Gks • for 11 timer siden

NRK er en verna bedrift. Tor G Eriksen styrer skuta. Han gjør alt i makt for å forulempe dagens
regjering slik at dem aldri vinner neste valg. NRK driver politikk og ikke minst minst med fake
news.
16 △

▽ • Svar • Del ›
audvinl > Gks • for en time siden

Og nå er det blitt så mye danske og svenske program i NRK at man lurer på hva de
trenger penger til drosje for. Kanskje turen går til de to landa for å hente filmruller!

△ ▽ • Svar • Del ›
vibelator > Gks • for 11 timer siden

Helt korrekt.

△ ▽ • Svar • Del ›
audvinl • for 11 timer siden

Vanligvis tar folk drosje hjem etter en fuktig tur på byen. Den vanvittige pengebruken fra
jobbstedet, NRK,kan tyde på at de drikker døgnet rundt!
16 △

▽ • Svar • Del ›
vibelator > audvinl • for 11 timer siden

Ja nyhetssendingene bærer preg av nettop det..
11 △

▽ • Svar • Del ›

Bustesniff > audvinl • for 10 timer siden

Om jeg drikker meg full på byen må jeg betale drosjen hjem selv.
4△

▽ • Svar • Del ›

Ten4 • for 12 timer siden

Lurer på hvordan losji utnyttes for å bo behagelig på ørten stjerners hotell?
Lisens, eller over skatteseddelen: Det er penger som går opp i røyk.
Jeg hadde ikke merket det om NRK ble nedlagt. Det er tvangsinnbetaling av en vare som ikke
benyttes.
16 △

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 11 timer siden

Nordmenn blir tråkket på spyttet på og fratatt sitt land av våre politikere, AP s statskanal ARK
stjeler de siste rester av nordmenns verdighet, allikevel henger de gule vestene på sine
knagger.
23 △

▽ • Svar • Del ›

Avatar Denne kommentaren ble slettet.
Sverre Høegh Krohn > Guest • for 11 timer siden

Det er det franske aristokratiet all over again. Folket skal ikke spise kake denne gangen.
De kan ta buss.
9△

▽ • Svar • Del ›

nomoreap • for 11 timer siden

Det blir ca 200 kroner i året pr ansatt. Det var da ikke allverden. Da synes jeg det er større
grunn til å spørre seg hva 3500 ansatte i NRK driver med. 5 mnd i året sender de sport 12 timer
i døgnet, ellers går det i gamle amerikanske filmer/serier. Private bedrifter må omstille og
rasjonalisere, mens statsbedriftene i Oslo eser ut. I tillegg til egne ansatte leier de inn og kjøper
program og tjenester. Hvor mange mangemillionærer er det i Oslo som har skapt sin formue på
NRK?
18 △

▽ • Svar • Del ›
MortenP > nomoreap • for 10 timer siden

Enig i dette, men ihht nettavisen er dette snakk om 13 ansatte i NRK. Ikke hele NRK.
2△

▽ • Svar • Del ›

Alf > nomoreap • for 10 timer siden

Enig! I tillegg er grunnlaget for "artikkelen" til Kenneth Olsen tre Facebook-kommentarer.
Ønsker selv at NRK skal slankes og rasjonaliseres.
2△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Sølvrev1 • for 11 timer siden

En av Sosialistisk Venstrepartis stoltheter som er seg bevisst eksemplets makt. Fanfare!
10 △

▽ • Svar • Del ›

eh72 • for 11 timer siden

Sosialisme handler om å bruke andres penger.
10 △

▽ • Svar • Del ›
GoldenCock > eh72 • for 9 timer siden

“The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.” M.
T.
2△

▽ • Svar • Del ›

Norsk Jeger • for 11 timer siden

Thor Gjermund Eriksen er fra SV og de fornekter seg aldri å bruke andres penger. Se på Erik
Solheim og hans vulgære pengebruk. Han måtte riktignok levere noe tilbake.
9△

▽ • Svar • Del ›

Nils Rømcke • for 12 timer siden

Men syte og klasge og be om mer lisenspenger gjør de stadig. NRK bør slankes til en brøkdel .
.
9△

▽ • Svar • Del ›

Ragnar Lodbroge • for 11 timer siden

Sosialister har jo ingen respekt for andre folk sine penger, det som er nyt her, det er at nogen
skriver om det
7△

▽ • Svar • Del ›
AtomHeart > Ragnar Lodbroge • for 10 timer siden

Det har ganske nylig vært 2 tilfeller av særdeles tvilsomme reiseregninger hos frp, jeg
tror ikke dette er et problem som kun befinner seg på den ene eller andre blokken.
Problemet er mer at det er andres penger de bruker og disse er som kjent lett å bruke.
Hadde de måtte betale av egen lomme så tror jeg at de hadde valgt rimeligere transport
måter....

△ ▽ • Svar • Del ›
Apetingspresidenten • for 11 timer siden

Norges rikeste klan
Og penga formelig bare renner inn
Uten at de løfter en finger
...ren magi!
5△

▽ • Svar • Del ›

ridderen_ride • for 11 timer siden

NRK som daglig forteller oss at jorden skal gå under snart på grunn av fossilt forbruk. Gidder
ikke engang gå 5 min for å forhindre det! Lol forskjell på «folket» og eliten i NRK!
5△

▽ • Svar • Del ›

wolfsburg • for 12 timer siden

Ingen svindel. De kjører Taxi for de kan. Ingenting ulovlig i det. Det er regjeringen med Trine S.
Grande i generalforsamling som har tilsyn med illusjonsfabrikken. Så lenge de lar NRK lage seg
slike regler er det OK.
5△

▽ • Svar • Del ›
DignitateLibertate > wolfsburg • for 10 timer siden

Moralsk svindel.
2△

▽ • Svar • Del ›

Avatar • for 11 timer siden

Det er ikke journalister som må hurtig ut i oppdrag, det er toppene i NRK. De bruker penger på
Taxi og penger på programmer som forteller IS-krigere hvordan de skal komme til Norge.
Dette er en del av eliten som snakker dritt om nordmenn (som betaler drosjeregningene deres)
4△

▽ • Svar • Del ›

Ann O Nym • for 11 timer siden

Norsk kultur var en gang et land uten korrupsjon. Nå har vi altså en statskanal med ansatte
som bruker våre skattepenger til drosje. Som en opplysning vedtok NRK i 2014 at norsk kultur
ikke skulle snakkes om.
4△

▽ • Svar • Del ›
DignitateLibertate > Ann O Nym • for 11 timer siden

Derfor ska det nedlegges, de virker ikke Norske og skal derfor ikke representere landet.
De kan søke penger hos Muslimsk råd og bli betal-TV. Så kan vi finne vår kultur der den
er å finne.
1△

▽ • Svar • Del ›

Elev • for 12 timer siden

Dette var overraskende lave beløp. Ikke noe å skrike opp om.
6△

▽ • Svar • Del ›

POTUS47 • for 10 timer siden

nrk er ferdig.
hva koster det å drifte dette?
i dag kan hvem som helst lage en kanal med dagens teknologi,
og så skal samfunnet lastes for et milliardsluk...
nedlegg nrk...verden har gått videre...seilskutene måtte legges ned når ny teknologi tok
over...hvorfor skal ikke nrk?
3△

▽ • Svar • Del ›
Lumix > POTUS47 • for 9 timer siden

You Tube
Uendelig mye bedre!

△ ▽ • Svar • Del ›
TraderLars • for 11 timer siden

Hykleriet og dobbeltmoralen kommer i mange forkledninger hos de statsansatte!
3△

▽ • Svar • Del ›

Kjell Pettersen • for 11 timer siden

Ja, da er det bare å takke Siv Jensen og Frp, fordi de fikk fjernet NRK lisensen.......
Samme som med årsavgiften på bil....
Og de har jo fjernet bomstasjonene også.....
Morn`a Siv....
3△

▽ • Svar • Del ›

DignitateLibertate • for 11 timer siden

I alle politiske debatter der man prater om bensinpriser, avgifter (største delen det priset er
avgifter til staten) og avgifter biler, ferger på riksveinettet, bompenger likeså så framkommer
argumentet at man egentlig ikke skal kjøre bil for det finnes trikker, busser, T-baner, tog sykler
osv. At landet er langt, har flere klimasoner og megder steder uten off. kommunikasjon
overhodet samt meget lange strekninger der flertall veier gir utgifter til ferger, bruer, tuneller
som man tvinges betale for. Dette klarer ikke politikere ta inn over seg. Klima gjør også at store
deler av året er kaldt (går ikke sykle eller gå ofte, smale veier nesten nedsnødde og livsfarlig å
gå ved) og da går det mer bensin, tar tid m.m. Dyrere vedlikehold av biler i slikt klima. Det klarer
man heller ikke forstå der i ekkokammeret. Så klarer altså de samme som befinner seg midt i
Oslo centrum ikke å finne off. kommunikasjon og belaster statens pengekiste - ref våre
skattepenger, vi som må betale så mye for i det hele tatt å kunne ta oss til jobb og skoler. Og de
skjemmes ikke. NRK er en politisk styrt bedrift og det er ufattelig høye lønninger, monopol inn i
både den private pengeboken og nu via skatten til folket på flere måter. EN SKAM!
Dessuten er det en politisk propagandakanal uten nytte for folket, der annet utenom
propagandan nærmest er repriser på repriser og mye såkalt fordummende program og filmer.
Målet må være både å indoktrinere folket, fordumme oppvoksende slektet og manipulere
faktiske forhold. Dette har vi ikke bruk for og skal slett ikke betale for, ikke ens skyhøye
lønninger og unødige utgifter.
NRK har da vitterlig mange biler også om tunge saker behøver transport. Dette sier alt om
Ledelsen og politikerne.
Legg ned NRK eller la alle utgifter gå over en partikasse som ikke får tilskudd fra staten/våre
skattepenger. Det kan de rike subsidiere - de som lobber og ønsker og vil påvirke de som lar
seg kjøpe for en billig penge.
Partiene kan forresten lage seg en egen partiportal i TV- systemet og så legger vi ned NRK
totalt eller NRK gjør seg til Betal-tv for de som vil se. Mange muligheter for NRK og Staten, men
vi folket skal absolutt ikke finansiere dette, ikke ens med "smarte" drag som gjøres på
bakrummet. Nu er det nok.
3△

▽ • Svar • Del ›

vibelator • for 11 timer siden

Dette er typisk sosialisme, nå må noen sparke den islamofile Eriksen ut dørene på
Marienlyst..... dette er så uhørt at jeg blir Sannerkvalm...
3△

▽ • Svar • Del ›

Lars Pedersen • for 11 timer siden

Dette er en idiot-artikkel. Et ubetydelig beløp som brukes på taxi betyr null og niks. Det som
betyr noe er at man i ytterste konsekvens truer folket med fengselsstraff dersom man ikke
betaler for at NRK skal lage tv med en så venstreradikal asylpolitikk som det NRK står for. Det
er problemet, ikke relativt små taxi-utgifter.
Slutt med slikt tull Resett.
3△

▽ • Svar • Del ›
DignitateLibertate > Lars Pedersen • for 11 timer siden

Det handler ikke om summen beløp, det handler om moral. NRK har mengder biler.
Moral og etikk er ekstra viktig da og bør respekteres av hele folket da de er finansiert av
hele folket. Om folket skal respektere det bør man ha en moral i høyde med folkets?
Det er annerledes med en privat bedrift/AS osv. Og det handler om politikere som ber
folket bruke off. kommunikasjon som er meget dyr i visse deler av landet eller ikke finnes
en gang og der de samme nu tvinges betale kalaset for NRK og deres utgifter til en
meget dårlig TV-kanal både via vår felles kasse - statens - og ekstra via skatt. Det
henger sammen alt dette.
2△

▽ • Svar • Del ›
Chris J. Øy > DignitateLibertate • for 9 timer siden

Etikk og moral handler om å ta det mest fornuftige valget. Vær litt saklig og gi oss
en rasjonell begrunnelse for hvorfor taxi ikke er det beste valget i disse sakene.
1△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Jens - alt er på Twitter > Lars Pedersen • for 8 timer siden

38 000 kroner er ikke et ubetydelig beløp.
Om det er et ubetydelig beløp, doner umiddelbart 38 000 kroner til Resett som
anerkjennelse for at du kan kommentere her.
1△

▽ • Svar • Del ›

Knu West • for 9 timer siden

Bra sannheten om NRK kommer frem. Spesiellt nyhetskanalen er en skam. Det går ikke en dag
uten at de sprer hat og løgn om Trump, Russland og innvandringsmotstandere. Hvem gir dem
rett til dette? De fleste av oss er med og betaler lisenspenger og vi har KRAV på uavhengige,
nøytrale og SANNE nyheter!
Riksmedia skal ikke være et talerør for radikale politiske aktivister!
Vil DU gjøre noe med det, i stedet for bare å sitte på ræva og klage?
Støtt DIREKTE FOLKESTYRE ved neste stortingsvalg. Med folkestyre kan folket KREVE et
nøytralt og UPOLITISK riksdekkende media, og selv bestemme hvordan driften skal
finansieres.
2△

▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer

OGSÅ PÅ RESETT

Ap landet stridssaker, men må forsvare
dyre landsmøteløfter

Frp fornøyd med ny finansieringsordning
for NRK – lover fortsatt kamp for lavere …

9 kommentarer • for 6 timer siden

100 kommentarer • for 10 timer siden

Rakne T. Helt — "Alle APs budsjetter er

Kjell Pettersen — Drit og dra hele Frp.

Avataransvarlige"? Når ble galskap ansvarlig?Europa
har fostret flere generasjoner som …

Avatar

Innvandrere bor jevnere fordelt i Norge enn

Hadia Tajik skal lage Aps nye
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