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10.42 Gratulerer med dagen, Mette-Marit!
10.41 Fant burmesisk pyton i hagen
10.23 Fire gutter omkom i brann i Nederland
09.21 Her ligger skandale-ferja på havets bunn
09.20 Aker ASA med overskudd etter omstridt salg
08.50 Tiltalt for omskjæring med saks
08.46 «Lommemannen» anmelder gutt
08.21 Homo-overfallsmann: - Dette er en muslimsk bydel
08.01 Enebolig i brann i Hægebostad i Vest-Agder
07.56 Forbyr medieomtale av vold på valgdagen i Afghanistan
07.49 KrF skuffet over nei til momskutt på frukt og grønt
07.45 Badedraktmodell funnet drept i USA
07.39 Høyre støtter Stein Erik Hagen
07.15 Tviler på israelske løfter om byggestans

He r ligge r
s k andale -fe rja på
have ts bunn
Gratule re r m e d
dage n, M e tte -M arit!

Raser mot hasteansettelse
av PST-sjef
Bare ni dager etter at søknadsfristen gikk ut skal
justisminister Knut Storberget ha bestemt seg for hvem som
tar over sjefsstolen i PST.

«Lom m e m anne n»
anm e lde r gutt

Tiltalt for om s k jæring m e d s ak s
Flere saker

Det har f ått de ansatte i PST til å reagere sterkt, skriv er VG. If ølge av isen skal det
v ære nåv ærende leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen, som
utnev nes til stillingen allerede på f redag.

Bekymret for renomme
Kristiansen ble i sommer oppf ordret til å søke på stillingen.
Kilder i det norske etterretningsmiljøet sier til VG at de er bekymret f or PSTs
renomme dersom Kristiansen blir den nye sjef en.
- Hv orf or skal v i på død og liv hente f olk utenf ra? Og hv ordan kan Storberget, som
har v ist så liten interesse f or PST, f orbigå to gode interne søkere som har v ist at de
kan f aget? sier en anonym kilde til av isen.

- Har gått for fort
Fire personer har søkt om å bli arv taker etter av troppende PST-sjef Jørn Holme,
som går v idere til stillingen som riksantikv ar. Både Roger Berg og Trond Egil With
jobber allerede i PST, mens Kristiansen og adv okat Ole Martin Paulsen v ar de
eksterne søkerne.
At Storberget angiv elig allerede har bestemt seg f or Kristiansen, opprører også Frps
justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen.
- Ansettelsesprosessen har gått f antastisk f ort. Fredag v il det ha gått ellev e dager
siden søknadsf risten gikk ut, og da skal det altså utnev nes en ny PST-sjef . Når
f olk ansettes i sikkerhetstjenesten skal det jo v ære det en ganske omf attende
bakgrunnssjekk. Dersom det stemmer at Kristiansen f år jobben, f orutsetter det at
hun har hatt en annen tilsettingsprosess, sier Ellingsen til tv 2nyhetene.no.

Overskygges
Han f rykter at prosessen rundt ansettelsen v il bli hengende v ed Kristiansen og
ov erskygge arbeidet hun gjør.
- Det v il alltid henge spørsmål v ed om embedsv erkets uav hengighet ov erf or
regjeringen, sier Ellingsen. Han understreker samtidig at han tror Kristiansen kan
gjøre jobben bra.
- Men jeg f orstår ikkke hv orf or det er sånn hast å ansette en PST-sjef . Det
skumleste er at dette gir et klart signal til de interne søkerne at de er uønsket,
tilf øyer han.
Storberget har ikke kommentert saken ov erf or VG men departementet sv arte
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VALG 09

Ta partitesten

Finn ut hva du bør stemme ved valget.

Velgerguiden

Finn ut alt om høstens stortingskandidater.

Partibarometeret
Alltid oppdaterte meningsmålinger.
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Boliglånsbarometer
Finn ut hvilken bank som har den
beste lånerenten.

Strømbarometer
Brukskonto-barometer
Høyrentebarometer

Søk i skattelistene
Søk på nav n og/eller sted:

Eksempel: Ola Nordmann Oslo

09.20 Aker ASA med overskudd etter omstridt salg
08.50 Tiltalt for omskjæring med saks
08.46 «Lommemannen» anmelder gutt
08.21 Homo-overfallsmann: - Dette er en muslimsk bydel
08.01 Enebolig i brann i Hægebostad i Vest-Agder
07.49 KrF skuffet over nei til momskutt på frukt og grønt
07.39 Høyre støtter Stein Erik Hagen
06.27 Strømnettet er sprengt
06.26 Sviende norsk kritikk av FN-sjefen
06.06 Omkom i bilbrann etter trafikkulykke

Mer innenriks fra TV 2 Nyhetene

Disse er frimurere
Tv2nyhetene.no gir deg oversikt over
alle medlemmer i frimurerlosjen.

Se hvor flest mister lappen
Finn ut hvilke fylker som er på
verstingtoppen i førerkortbeslag og
sjekk ditt distrikt.

Hvilke skoler er best?
Finn skolen med de beste elevene der
du bor.

TV 2 sjekker kjøledisker
TV 2 har kjørt strekningen Stavanger
- Oslo og har målt temperaturen i
fryse- og kjøledisker i et utvalg
butikker på veien.

Ditt navn

Mobilnummer

Tips

Tips TV 2 Nyhetene

02255

11.03 Baardsen: - Mitt liv er over
10.26 Michel Salgado til Blackburn
10.03 Sjekk dagens oddstips
08.34 Sandstø til Notodden
07.44 - Vidic vil til Barcelona
07.21 - Bolts treningskamerat tatt for doping
06.37 Thorkildsen kjenner VM-spenningen komme

Flere saker
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Per Fugelli mener media
har gjort svineinfluensaen
til pest og kolera
Professoren er redd oppstyret rundt
sykdommen gjør folk syke i seg selv.

Vil du ta vaksinen?
Norske myndigheter vil gi vaksine
mot svineinfluensa til alle. Vil du ta
imot?
Endelig kan livet begynne
Oslo Fashion Week

Mer fra God morgen Norge

TV 2
TV-Guide
Programmer A - Å
Pressetjenesten
Kontakt oss
Annonsering
Om TV 2

TV 2 Nyhetene
Innenriks
Utenriks
Snop
Tabloid
Dokument 2
LørdagsMagasinet
God Morgen Norge

TV 2 Sporten
Alt om Fotball
Liv esenter
Fotball
Sykkel
Oddsen
Tippeligamanager
PL-manager

TV 2 Været
Værportalen
Spesialv arsler
Lær om v ær
De gir deg Været
Værf oto

TV 2 Underholdning
Programmer A - Å
TV-Guide
Hotel Cæsar
Jakten på kjærligheten
Reisemål
Senkv eld
Vil du v ære publikum?
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