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Ordfører Thor Edquist 
tror det � ns mange 
unge haldensere som 
kvali� serer til tittelen 
«Helt Sjef» i Norge.
ØIVIND KVITNES
oivind.kvitnes@ha-halden.no
992 05 329

Han er oppfordret til å be yrkes-
aktive personer under 30 år om 
å stille opp i konkurransen om å 
bli landets mest inspirerende 
og initiativrike lederemne.

Tror de finnes
– Og det gjør jeg gjerne. Jeg er 
helt sikker på at det � nnes 
mange dyktige ungdommer i 
Halden som kan være med å 
kjempe om en sånn pris, og jeg 
oppfordrer dem til å delta, eller 
andre til å nominere dem, sier 
Edquist.

«Helt Sjef» er en arbeidslivs-
pris som deles ut for andre året 
på rad, og bak prisen står fag- 
og interesseorganisasjonen Le-
derne, ungdomsmagasinet Spi-
rit og McDonald's.

Over 400 i fjor
Da prisen ble delt ut for første 
gang i 2013 var over 400 ung-
dommer nominert, og det var 
den 24 år gamle bakerigründe-
ren Kim L. Røbergshagen fra 
Dokka i Oppland som stakk av 
med seieren.

Vinneren av «Helt Sjef» skal 
kåres hos Lederne i Oslo 17. juni 
og det er ikke hvem som helst 
de nominerte må overbevise 
om at de er prisen verdig. Årets 
jury består av juryleder og tidli-
gere NHO-president Leif Frode 
Onarheim, Paralympics-utøver 
Birgit Skarstein, Moods of Nor-

way-gründer Simen Staal-
nacke, Christina Nergaard fra 
JobbUnder18 og ledercoach i 
Leading Edge, Alf Inge Stian-
sen.

Tyngde og pågangsmot
– Årets jury har en blanding av 
faglig tyngde, ungdommelig 
pågangsmot og skaperkraft. Vi 
er veldig stolte over at så � inke 
folk ønsker å bidra i prosjektet, 
sier Margaret Brusletto, perso-

nal- og kommunikasjonsdirek-
tør i McDonald’s Norge AS. 

«Vanlig» ungdom
– Fokuset er på «vanlig» ung-
dom, ikke eliten. Man trenger 
ikke mastergrad, dress og slips 
for å vinne. Det holder å ha guts 
og vise initiativ, sier Christina 
Fraas, i Spirit.

Vinneren av «Helt Sjef» får 
10.000 kroner til satsing på 
egen karriere, en inspirasjons-

reise, samt ett års samarbeid og 
trening med ledercoach, Alf 
Inge Stiansen.

"
Jeg er sikker på at 
det finnes mange 
ungdommer i 

Halden som kan kjempe 
om en slik pris.
THOR EDQUIST
ordfører

Tror årets unge 
sjef bor i Halden

OVERBEVIST: Ordfører Thor Edquist har stor tro på at det � nnes unge gründere og lederemner i Halden 
som kan nå opp i konkurransen om å bli «Helt Sjef» i Norge. ARKIVFOTO: BJØRN YSTRØM

NYTT NAVN: Lena Karlsen 
skal nå lede Si� er.

Fra 1. mai blir Økonor 
historie i Halden. Da blir 
selskapet til Si� er.
ØIVIND KVITNES
oivind.kvitnes@ha-halden.no
992 05 329

– Vi endrer navn til Si� er, men 
vil levere de samme tjenestene 
med de samme ansatte, sier 
daglig leder Lena Karlsen.

– Vårt juridiske navn blir nå 
Si� er Økonomi AS, og vi vil ha 
de samme eierne som før.

Vi har valgt å gå ut av kjeden 
Økonor for å bedre våre mulig-
heter til å være en god lokal le-
verandør av regnskapstjenester 
til det beste for våre kunder, 
sier Karlsen.

– Vi ser fram til et fortsatt 
godt samarbeid med våre eksis-
terende kunder og samarbeids-
partnere og vil framover satse 
på å levere � eksible og tilrette-
lagde tjenester for alle våre ek-
sisterende og nye kunder, leg-
ger Karlsen til.

Selskapet vil være lokalisert 
på samme sted som i dag og ha 
samme telefonnummer. 

– Men vi får ny webside med 
informasjon om våre tjenester, 
og alle får nye e-postadresser, 
sier Karlsen.

Økonor 
blir Si� er

NY: Marte Lie blir Haldens nye 
styremedlem i Østfold Energi.

Marte Lie (36) blir Haldens 
nye styremedlem i Østfold 
Energi.
ØIVIND KVITNES
oivind.kvitnes@ha-halden.no
992 05 329

Det ble klart på Østfold Energis 
generalforsamling 28. april.

Lie erstatter ordfører Thor 
Edquist, som etter eget ønske 
gikk ut av styret.

– Det har jeg gjort både for å 
få større kompetanse inn i sty-
ret og for at vi skal oppfylle løf-
tet om å � erne politikere fra 
styrer i kommunale eller inter-
kommunale AS. 

Nå kan jeg kan konsentrere 
meg om å delta på eiermøtene 
som og jeg får samtidig mer tid i 
Halden, sier Edquist.

Marte Lie er utdannet sivilin-
geniør ved NTNU i Trondheim 
og har hovedsakelig jobbet i 

DNB, blant annet med � nansi-
ell risikostyring i konsernet, 
samt analyse og � nansiering av 
DNBs storkunder.

Hun sitter også i styret i en 
produksjonsbedrift, samt en ny 
norsk råvarebørs.

– Jeg bor for tiden med min 
mann og våre to barn i Oslo. Vi 
er imidlertid snart på vei hjem 
til Halden, og vi gleder oss til å 
komme nærmere familie og 
venner – og ikke minst til å � yt-
te på gård i Torpedal, sier Marte 
Lie.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på 
arbeidet som styremedlem i 
Østfold Energi. Som styremed-
lem er jeg opptatt av aktivt sty-
rearbeid, og at styret – som sel-
skapets oeverste ledelse – skal 
representere en verdiskapende 
ressurs. Jeg skal gjøre mitt for å 
bidra til dette, sier hun.

Inn i styret i Østfold Energi


