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Hej!
 
Valde att vänta med att publicera eftersom det var så sent i onsdags.
 
Här kommer citat. Tacksam om du hör av dig snarast om något skulle vara fel uppfattat. Lägger ut texten vid
nio.
 
….
Men något krav på att de internationella experterna ska redovisa de bindningar som deras nära
anhöriga har finns inte. Ett krav som Strålsäkerhetsmyndigheten annars ställer när den handlar upp
egna experter.
…
På Farads fråga om varför Strålsäkerhetsmyndigheten inte ställer samma krav här som på de egna
granskarna svarar Björn Dverstorp att det är en oberoende expertgranskning där OECDs
kärnenergibyrå som väljer ut experterna, och att Strålsäkerhetsmyndigheten bara angett ramarna.
 
OECDs kärnenergibyrå hänvisar dock tillbaka till Strålsäkerhetsmyndigheten, som också informerats
om att den anlitade experten hjälpt till med att granska sex – åtta sidor i en rapport som konsulten
gjorde åt SKB.
 
Björn Dverstorp säger att Strålsäkerhetsmyndigheten gjort bedömningen att den granskningen inte
ska vara ett problem.
– Det diskvalificerar inte [experten] från att delta i expertgruppen. Hon har inga ekonomiska
bindningar till SKB eller kärnkraftsindustrin.
 
Enligt Björn Dverstorp har Strålsäkerhetsmyndigheten inte granskat makens kopplingar till SKB.
– Det finns inget generellt förbud mot att vara släkt eller anhörig med någon som arbetar åt SKB.
Vi har bedömt att det i detta fall inte strider mot den jävspolicy vi har.
 
 
 
Sus Andersson
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