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PST-ansatte raser mot Storbergets hasteutnevnelse
Ellingsen: - Skader norsk etterretning
(VG) PST-ansatte frykter at tjenesten og norsk etterretning blir skadelidende
av justisminister Knut Storbergets forsøk på å hasteutnevne Janne Kristiansen
som ny PST-sjef.
Av Tom Bakkeli
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Flere kilder sier til VG at regjeringen vil utnevne Kristiansen i statsråd på
Slottet førstkommende fredag, bare 11 dager etter at søknadsfristen gikk ut.

- Jeg er overrasket over at det er avgjort allerede. Det er lite tillitvekkende, og
et tegn på at justisministeren vil ha dette avgjort så raskt som mulig. Jeg er
redd det vil ramme den nye PST-sjefens posisjon og norsk demokrati, ved at
vedkommende blir ansett som Storbergets lakei, sier FrPs justispolitiske
talsmann Jan Arild Ellingsen.

VG har de siste dagene snakket med flere kilder i det norske
etterretningsmiljøet som er bekymret for tjenestens renomme, ikke minst
internasjonalt hvor man er avhengig av stor grad av tillit for å få tilgang til
gode etterretninger.

- Den nåværende sjefen har ikke bidratt spesielt positivt på dette området, og
PST kan faktisk komme i en situasjon med informasjonstørke fra
samarbeidende tjenester, sier en hysj-kilde.

Flere av de PST-ansatte påpeker at etterretning er et fag, som det tar lang tid
å lære. Og mye av det kan bare læres i PST.

- Hvorfor skal vi på død og liv hente folk utenfra? Og hvordan kan Storberget,
som har vist så liten interesse for PST, forbigå to gode interne søkere som har
vist at de kan faget?

Det siste vi trenger er en politisk aktør i sjefstolen, sier en sentral kilde.
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Grundig prosess

Tidligere nestsjef i PST, Trond Egil With, står angivelig øverst på de
PST-ansattes ønskeliste. Han er nå Ingelin Killengreens nestkommanderende.
Også nåværende assisterende PST-sjef Roger Berg anses som en god kandidat.

Tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i PST, Lasse Roen, sier til VG at de har
grundige og omfattende ansettelsesregime i PST. Etter det VG kjenner til må
ledere gjennom personlighetstester med psykolog, og til mange stillinger må
kandidatene bestå ferdighetstester. Alt dette tar tid.

- Vi ønsker en toppleder med gode lederegenskaper. Det krever trolig en
grundig prosess, hvor kandidatene behandles likt, sier Lasse Roen.

Jan Arild Ellingsen mener det må føles merkelig for de PST-ansatte når
justisministeren på død og liv vil ansette en person uten politi- og
påtaleerfaring.

- Ingen kommentar

- Det er ikke bra i det hele tatt. Storberget, som jeg tidligere anså som en
person med integritet og robusthet er blitt en solskinnsminister som er mest
opptatt av å innsette sine egne i posisjoner og stikker av når det reises kritikk,
sier Ellingsen.

Justisminister Knut Storberget ville i går ikke kommentere uttalelsene, men
departementet svarte følgende: «Søknadsfristen var 10. august. Intervjuer av
aktuelle søkere er gjennomført. Nå arbeides det i departementet med å
sluttføre ansettelsesprosessen av ny PST-sjef.»
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Mer om: Stoltenberg-regjeringen
(VG NETT - oppdatert 19.08.2009 09:22)

Mer Nyheter innenriks
Vestfold sykehus gir ikke oppreisning i Christoffer-saken
Erna er applaus-dronningen
Skuespilleren og fotballspilleren: - Applausen betyr enormt mye
Tiltalt for omskjæring med saks
Kaller myndighetene lettlurte
- Bryn holdt tett om Kollen-rapport
Lommemann-siktet anmelder 17-åring

Forsiden nå
Derfor er Erna  applaus-dronningen
Forskere kan ha løst mysteriet rundt Mozarts død
Flere drept av bilbomber i Bagdad
Halve båt-Norge risikerer å bli gjeldsslaver
Britney kastet  klærne
Kalvenes ønsker seg Brann-jobb
Homo-overfallsmann: - Dette er en muslimsk bydel
Apple gransker eksplosjoner
Væpnede menn stormet bank
Hangeland: - Ser ikke for meg  at noe skjer nå
Vestfold sykehus gir ikke oppreisning i Christoffer-saken
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Conan går rett øst
- Bryn holdt tett  om Kollen-rapport
Norsk skole har lite peiling på data
Kim Kardashian smilte med eksen
Her snakker Joshua French om våpentrusler
Kongo-dramaet minutt for minutt
Hevder Bolts treningskamerat er doptatt
- Skader norsk etterretning
Spørsmål til lånekassen?
Sett inn sparepengene nå
Lommemann-siktet anmelder 17-åring
Kaller myndighetene lettlurte
Frister med priskutt og ny PS3
Mann tiltalt for omskjæring med saks
Hudfletter FN-sjefen
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