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Joakim kan bli helt sjef
LØDINGEN: Joakim Pe-
dersen (23) fra Lødingen
er nominert til Helt sjef-
prisen. 
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– Det er en ære å bli nominert.
Og jeg er kjempestolt over å gå
videre til selve avstemningen
som én av 20 blant de 380 nomi-
nerte, sier Joakim Pedersen. 
Han er til daglig student ved

siviløkonomistudiet på Univer-
sitetet i Tromsø, med Harstad
som studiested. 
– Jeg har vært student ved

Høgskolen i Harstad siden
2009, og har hatt flere verv
innen studentpolitikken, sier
Joakim Pedersen.
Han har blant annet vært

medlem av høgskolestyret i tre
år. I tillegg har han vært nestle-

der i studentparlamentet i ett
år, og er nå på andre året som
styreleder av Studentskipna-
den i Harstad. 

Deles ut for første gang
Helt sjef-prisen er en arbeids-
livs- og inspirasjonspris for
ungdom. Prisen deles ut til en
yrkesaktiv person under 30 år,
en person som er et inspire-
rende og initiativrikt lederem-
ne. 
– Prisen skal øke interessen

for lederskap blant unge basert
på norske verdier og inspirere
ungdom til å skape seg en karri-
ere, heter det i statuttene. 
Helt sjef-prisen deles ut for

første gang i år, og er et samar-
beid mellom ungdomsmagasi-
net Spirit, McDonald’s Norge
AS og fag- og interesseorgani-
sasjonen Lederne.

– Jeg tror vel at mitt arbeid
med karrieredagen ved Høg-
skolen i Harstad, samt innsat-
sen for studentvelferd er det
som er blitt lagt mest merke til,
sier Joakim Pedersen om nomi-
nasjonen til prisen. 

En god leder
Han beskriver en god leder på
denne måten: 
– En god leder er en motiva-

tor som går fram med et godt
eksempel og skaper entusias-
me for å nå klare og tydelige
mål. Dette må skje gjennom
konsekvent oppfølging og ikke
minst en åpen kommunikasjon.
Ei avstemning på nett, samt

en fagjury bestående av blant
andre Shazad Rana, Kaveh og
tidligere arbeidsminister Han-
ne Bjurstrøm, skal kåre vinne-
ren. Avstemningen skjer på

Helt sjefs Facebook-side, og i
skrivende stund er Joakim Pe-
dersen på en delt 7. plass med 5
% av stemmene. Avstemningen
foregår helt fram til 1. novem-
ber. Vinneren av Helt sjef-pri-
sen  får 10.000 kroner, en inspi-
rasjonstur til Stockholm, samt
et års oppfølging med den aner-
kjente ledercoachen Alf Inge
Stiansen.

Klar oppfordring
Joakim Pedersen tror denne
type kåringer kan bidra til økt
engasjement blant unge leder-
talenter. Og han har ei klar opp-
fordring til sine medstudenter: 
– Engasjer deg i studietiden.

Det gir en kompetanse som
ikke kan læres i klasserommet,
og et nettverk som er uvurder-
lig for resten av livet, avrunder
Joakim Pedersen.

Joakim Pedersen (23) fra Lø-
dingen er nominert til Helt
sjef-prisen 2013.
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Kjørt heim
av politiet
SORTLAND: Politiet måtte kjø-
re en vrang gjest heim fra et ute-
sted på Sortland natt til lørdag.
Klokka nærmet seg halv tre på
natta utestedet meldte fra om at
en gjest ikke akseptere at han
var uønsket på stedet.
Da ble politiet siste utvei.

Nattas patrulje hentet mannen,
som er i 20-årene og kjørte ham
heim.
Men skyssen blir neppe uten

omkostninger, for Midtre Hålo-
galand politidistrikt slår fast at
han vil bli anmeldt for forhol-
det.

Tilleggs-
bevilgning  
i Lødingen
LØDINGEN: Havari på kommu-
nens traktor krever tilleggsbe-
vilgning.
I det saka kommer opp til

 politisk behandling innstiller
rådmann Tone Larsen på at ut-
gifter på 250.000 kroner knyttet
til feilsøking og reparasjoner
belastes kommunens disposi-
sjonsfond.
Alternativet er å leie inn til-

svarende utstyr.
Utgifter til dette vil være på

42.000 kroner per måned.
For inneværende år kan det-

te dekkes gjennom bruk av  dis-
posisjonsfondet.
Leie for 2014 må innarbeides

i driftsbudsjettet for neste år.

– Tar kirke-adkomst på alvor
BØ: Ordfører Sture Pe-
dersen i Bø lover å se på
adkomsten til kirkene for
funksjonshemmede. 
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– Det skulle ikke være umulig å
reservere et par plasser for
funksjonshemmede nær inn-
gangen. Men vi ser jo stadig at
det tas lite hensyn til slik skil-
ting, legger ordføreren til, som
et hjertesukk.

Eldrerådet har formidlet et
innspill om parkering for funk-
sjonshemmede ved Bø kirke.
– Selv om det kanskje i stør-

re grad var et anliggende for rå-
det for funksjonshemmede,
legger leder Fredrik Schreier
til.
– Vi er positive til henven-

delsen, sier kirkeverge Tormod
Johannessen. Men han under-
streker at selv om kirkebygget
hører til menigheten, er det Bø
kommune som har ansvar for
parkeringsplassen. 

Kirkevergen ser ellers like
stort behov ved Malnes kirke:
– Det har jevnlig vært oppe

til diskusjon. Der er det nemlig
enda verre med parkerings-
plass, spesielt når det er dårlig
vær og føre. Sist sommer så vi
et lyspunkt, da et makebytte
med en naboeiendom kunne
gitt mer parkeringsareal. For
begge kirkene, har eiendoms-
forhold vært største hinder for
parkeringsplass. Ved Bø kirke
ser det nå ut til å gå i orden, ved
at det blir skilt ut egen tomt til

kirka, og med parkeringsplass.
Men så må det bevilges penger
til å opparbeide plassen, legger
Johannessen til.
Verken kirkeverge eller ord-

fører ser noe hinder for å skilte
parkering for funksjonshem-
mede i mellomtida. Ballen fra
eldrerådet er kastet videre til
teknisk etat i Bø kommune.
– Vi skal diskutere foreløpi-

ge løsninger, sier ordfører Stu-
re Pedersen. 

Anbud på breiband til halve Bø
BØ: – Vi har ute anbud på
breibandsutbygging til
det resterende av Bø, ori-
enterte ordfører Sture
Pedersen kommunestyret
torsdag.

Halve bygda mangler forstatt

breiband. De samme delene av
bygda ligger samtidig i skygge
for leverandører av mobilt brei-
band.
– Anbudsfrist er 30. oktober.

I denne pakken inngår samtlige
plasser som ikke har fiber, ikke
bare østbygda. Dette er siste

anbudet vi blir å kjøre, fortalte
Pedersen, og forsøkte å dempe
forventningene litt foran an-
budsåpning: 
– Dette betyr ikke nødven-

digvis at vi får fiber overalt.
Framover er vi avhengige av at
abonnenter i de aktuelle områ-

dene ønsker abonnement. Nes-
te runde blir så å synliggjøre ei
kundegruppe. Hvor mange som
tegner abonnement, vil avgjøre
hvor det kan bygges ut og ikke,
sa ordføreren i sin orientering.

Frp får landbruksministeren
Oslo (NTB-Linus Røvik
Hauge): Spekulasjonene
er mange om fordelingen
av statsrådsposter
mellom Høyre og Frem-
skrittspartiet. Mens Frp
trolig får landbruksmi-
nisteren, får Høyre trolig
fiskeriministeren. 
Kilder i de to kommende regje-
ringspartiene bekrefter overfor
VG at det er et ønske om at
hver av de to primærnæringene
fortsatt skal ha hvert sitt depar-
tement. Ettersom Høyre-le-
delsen innser at de ikke kan få
kontroll over begge departe-
mentene, har Frp fått ansvaret
for regjeringens landbrukspoli-
tikk.
– Det er spesielt at partiet

som har brydd seg så lite om
norsk landbruk, skal få ansva-
ret for dette. Det betyr at det vil
bli vanskeligere å finne løsning-
er. Vi hadde håpet på en Høyre-
politiker, sier leder Nils T. Bjør-
ke i Norges Bondelag til avisen.

Han peker blant annet på at
Frp i flere budsjett har foreslått
å redusere bevilgningene til
landbruket med 5,5 milliarder
kroner.
– Det ville vært slutten for

norsk matproduksjon. Nå må
de fortsatt ha flertall i Storting-
et, så vi skal nok klare å samar-
beide uansett. Men det hadde
vært enklere med Høyre, sier
Bjørke.

Brende utenriksminister
Erna Solberg har lenge vært
klar som statsminister mens
Frp-leder Siv Jensen blir lan-
dets neste finansminister. I hel-
gen meldte både VG og NRK at
tidligere statsråd i Bondevik II-
regjeringen, Børge Brende, blir
ny utenriksminister. 
Solberg henter Børge

Brende hjem i håp om at Nor-
ges anspente forhold til Kina
kan løses opp, mener flere ek-
sperter. Etter at den kinesiske
dissidenten Liu Xiaobo fikk

fredsprisen i 2010, har forhol-
det mellom Norge og Kina vært
på frysepunktet.
– Børge Brende har over

lengre tid sittet i et unikt forum
hvor han har hatt en direkte
kontakt med den kinesiske
statsministeren. Kineserne
verdsetter vennskap og folk de
har hatt god kontakt med over
tid. Så Brende har et godt ut-
gangspunkt for å løse saken,
sier tidligere SV-statsråd Erik
Solheim til .
Brende har vært direktør i

Verdens økonomiske forum to
ganger etter at han fikk permi-
sjon fra Høyres stortingsgrup-
pe i 2007. Da Brende var miljø-
vernminister i Bondevik II-re-
gjeringen, ble han hentet inn
som rådgiver for den kinesiske
regjeringen i China Council, et
verv han har beholdt lenge et-
ter at han forlot norsk politikk. 

Spekulasjoner
Ifølge VG dropper Høyre og

Fremskrittspartiet bistandsmi-
nisterposten, og Brende blir
dermed den eneste statsråden i
Utenriksdepartementet.
De siste spekulasjonene vil

ha det til at de blir 18 medlem-
mer i den nye regjeringen, 11 til
Høyre og sju til Frp. Dette er en
reduksjon på to.
Høyres to nestledere Jan

Tore Sanner og Bent Høie går
sannsynligvis inn som hen-
holdsvis kommunalminister og
helseminister.
Etter det Dagsavisen forstår

er Høyres skolepolitiske tals-
kvinne Elisabeth Aspaker inne
i statsrådskabalen. Det samme
er byrådsleder Monica Mæland
i Bergen. Avisen mener også å
vite at Torbjørn Røe Isaksen er
inne som kulturminister. Høyre
skal ifølge Dagsavisen ha fått
både Nærings- og Arbeidsde-
partementet. Ifølge Morgenbla-
det blir Ine Eriksen Søreide ny
forsvarsminister. 
Det er spekulert på om Frp-

nestleder Ketil Solvik-Olsen

blir olje- og energiminister,
mens partikollega Anders
Anundsen kan bli justisminis-
ter. Per Sandbergs skjebne er
litt mer uklar. Han blir trolig
værende på Stortinget som par-
lamentarisk leder.
Flere medier har spekulert

på om Frps Solveig Horne blir
nye barne- og familieminister.
Også Kari Kjønaas Kjos er en
ubestridt favoritt blant Frp-top-
pene til å få en statsrådspost.
Fasiten presenterer Erna

Solberg etter statsråd på slottet
onsdag. (©NTB)


