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Troen på enkeltmennesket

Troen på 
enkeltmennesket 
 

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med formann 
i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud. 
Bjørn-Kristian ble innvalgt på fylkestinget i Vestfold i perioden 
2015-2019 hvor han også satt som medlem av hovedutvalget for 
utdanning. Når han nå går av som formann i FpU reflekterer han 
over årene i ungdomspolitikken. I episoden forteller Bjørn-Kristian 
mer om hvordan han jobbet med å styre FpU under en pandemi, 
hvordan enkeltmennesker former samfunnet, samt hvordan vi 
unngår å skape forskjeller mellom de som vinner og de som taper i 
samfunnet.

Om bedriften
Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er Fremskrittspartiets 
politiske ungdomsorganisasjon. FpUs politikk baserer seg på den 
liberalistiske ideologien og mener at friheten er det viktigste i et 
samfunn. Organisasjonen ble offisielt stiftet på Fremskrittspartiets 
landsmøte i 1978.

Refleksjon 
Det er ofte enkeltindivider gjør en stor forskjell for samfunnet 
og verdenen, mennesker med ståpåvilje, arbeidskraft og godt 
grunnlag. Slike tilfeller fører til konkurranse i et samfunn med flere 
tapere enn vinnere. Hvordan kan man som politiker brenne for en-
keltindividet, men samtidig unngå en slik følgende forskjell mellom 
hvem som vinner og taper?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Bjørn-Kristian Svendsrud 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 
• Ungdomspolitikk

Anbefalt lesing: 

• Av lettlest stoff vil jeg anbefale alt av 
Jørgen Jæger, men dersom man er ute 
etter noe litt tyngre vil jeg anbefale 

• Kildens utspring av Ayn Rand.
 

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Bjørn-Kristian Svendsrud. Fremskrittspartiets Ungdom

BJØRN-KRISTIAN 
SVENDSRUD
FORMANN 
FREMSKRITTS  PARTIETS 
UNGDOM



5

Podkast #713

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Bjørn-Kristian Svendsrud. Fremskrittspartiets Ungdom

 Jeg er opptatt av å 
ikke dømme mennesker etter 
hvor de står politisk. Det å ha 
respekt for ulikt syn mener jeg 

er veldig viktig.  
- Bjørn-Kristian Svendsrud



Intervju
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Utdanning og hobby? 
Utdannet jurist. Har ingen 
hobby for øyeblikket annet enn 
slektsforskning. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Kommer fra Horten, er 27 år og 
forlovet med Marius. Spilt i korps 
i 10 år og er sertifisert barista. 
Gruppeleder for Horten FrP og 
medlem av fylkestinget i Vestfold 
og Telemark. Glad i vin. Straks 
ferdig som formann i FpU, men 
landsmøtet måtte utsettes grunnet 
Covid-19. 

Hva er den viktigste kjerneverdien 
i ditt parti, og hvorfor trigger dette 
deg? 
Troen på enkeltmennesket og den 
egenverdien hver og en av oss 
har. Et samfunn er ingenting uten 
enkeltmennesker, som jo former 
samfunnet. Ideen om størst mulig 
frihet til å kunne forme livene våre 
slik vi selv ønsker er vel noe av det 
som trigger meg mest. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden? 
Jeg tror at alle mennesker har 
evner som vil være relevant for 
fremtiden i en eller annen form. 

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt? 
Margaret Thatcher, Siv Jensen og 
morfar. 

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året? Bioteknologi-endringer, 
Styre FpU gjennom Covid-19 og 
avkriminalisering av narkotiske 
stoffer. 

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk? 
Lavere skattetrykk, troen på 
enkeltmennesket og erkjennelse av 
at noen må mislykkes før de lykkes. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Evne til omstilling. 

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Dilemmaet rundt skattetrykket. 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Digitaliseringsgevinsten. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? Ja. 

Ditt livsmotto? Enten så går det 
bra, eller så går det over.

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Bjørn-Kristian Svendsrud. Fremskrittspartiets Ungdom
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KURS SPØRSMÅL

Scann og besøk 
bedriften
https://fpu.no/

RIKTIG SVAR

Hva er riktig påstand om 
ungdomspartiers stemme i 
politikken?
a) De kan ta en friere rolle med
krassere meninger og med et annet
syn på enkelte saker i forhold til
hovedpartiet
b) De har som oppgave å
videreformidle hva hovedpartiet står
for på en måte som appellerer de
yngste
c) Et ungdomsparti fokuserer mindre
på enkeltsaker, men har en rolle å
vise hovedpartiets grunnverdier slik
at ungdom lett kan vite hvilket parti
de står nærmest

Hvilken politikk utformer Frp?
a) Troen på enkeltmennesket
b) For de mange - ikke for de få
c) Folk først

Hva spilte en stor faktor for at 
Bjørn-Kristian valgte Frp?
a) Siv Jensen; en dyktig politiker som
snakker rett fra levra
b) Født inn i en familie som har vært
medlem av Frp i flere år
c) En enkelt sak han brant for som
Frp fikk gjennom gjorde at han fikk
troen på partiet

a) De kan ta en friere rolle med
krassere meninger og med et annet
syn på enkelte saker i forhold til
hovedpartiet

a) Troen på enkeltmennesket a) Siv Jensen; en dyktig politiker som
snakker rett fra levra

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Bjørn-Kristian Svendsrud. FPU

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med formann i 
Fremskrittspartiets Ungdom, 
Bjørn-Kristian Svendsrud. 

POLITICS
BJØRN-KRISTIAN 
SVENDSRUD
FORMANN FREMSKRITTS-
PARTIETS UNGDOM



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast
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Digital verdiskaping

Digital verdiskaping 
 

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i KrFU, 
Edel-Marie Haukland. Det siste året har Edel-Marie jobbet med 
programarbeid for både KrF og KrFU for å sørge for at de er 
klare for valget i 2021. I episoden forteller hun mer om kristen-
demokratisk ungdomspolitikk, det grønne skiftet og fremtidshåp. 
Edel-Marie forteller også om hvordan ny kunnskap og teknologi 
former samfunnet, samt om hvilke etiske utfordringer som oppstår 
når mennesker og teknologi møtes.

Om bedriften
Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) ble stiftet i 1946 og er KrFs 
ungdomsorganisasjon. KrFU har i en del internasjonale spørsmål 
inntatt mer radikale standpunkter enn KrF. I verdisakene, som er 
partiets viktigste saker, er ungdomsorganisasjonen nesten uten 
unntak på linje med moderpartiet.

Refleksjon
Samtalen bærer en essens av individuell frihet, og at verdier som 
denne og øvrige borgerrettigheter skal tilfalle alle i samfunnet, 
majoritet som minoritet. Utfordringene med klimaendringer, og 
de alvorlige konsekvensene vi alle står overfor er globale, og 
arenaen for håndtering av sosial ulikhet i et lokalt samfunn, er 
nå en øvrig, parallell arena. Hvordan kan vi fremover motvirke at 
det grønne skiftet og de enorme, økonomiske mulighetene som 
ligger i en suksessfull håndtering av klimautfordringene, samt den 
eksponentielle, teknologiske innovasjonen som muliggjør denne 
prosessen, ikke skaper større ulikheter i verden?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Edel Marie Haukland 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 

Anbefalt lesing: 

• https://krfu.no/
 

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Edel Marie Haukland. KrFU

EDEL MARIE HAUKLAND
LEDER 
KRFU
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Podkast #743

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Edel Marie Haukland. KrFU

 Samfunnet 
bygges nedenfra, det er 

enkeltpersoners gode ideer 
som vil bli nye jobber i 

fremtiden.
- Edel Marie Haukland



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?
23 år gammel nordlending, 
kristendemokrat og blid. Nysgjerrig 
og glad i folk.

Hva er kjerneverdien i din 
organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?
Menneskeverd, nestekjærlighet 
og forvalteransvar. Høres pusete 
ut, men er radikal. Verdiene gir 
ikke alltid en klar fasit, så man må 
belyse fra ulike ståsteder og bruke 
den kristendemokratiske ideologien 
som ryggmargsrefleks. Det gir 
rom for ulike meninger og gode 
diskusjoner.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?
Glad i en god debatt, ikke redd for å 
skifte mening.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
I tillegg til digitale ferdigheter, 
kunnskap om menneskerettigheter 
og verdier.

Hva synes du er interessante nye 
dilemmaer?
Hvordan vi skal omstille 
økonomien og landet vårt fra å 
være en oljenasjon til et grønt og 
bærekraftig samfunn.

Noen som inspirerer deg?
Mamma og bestemor, Jesus og 
tidligere KrFU-ledere Martine 
Tønnessen og Ida Lindtveit Røse. I 
tillegg til mange flere, vi har veldig 
mange dyktige unge kvinner i 
partiet som jeg ser opp til, og jeg 
har tro på at man trenger gode 
forbilder.

Dine aller viktigste prosjekter det 
siste året?
Programarbeid i både KrF og KrFU, 
sørge for at vi er klare for valget 
i 2021 og å finne en god balanse 
mellom jobb og fritid.

Dine beste tips til innovasjon i 
politikk?
Lytte til folks hverdagsutfordringer.

Hva er Norges egentlige fordel?
Høyt utdannet befolkning, med stor 
omstillingsevne.

Viktigste overraskelse fra 
Covid-19?
Hvor utrolig lite glad jeg er i 
hjemmekontor, og hvor mye man 
får til hvis man samarbeider. Å se 
hvordan alle tok tak for å få ned 
R-raten ga mye håp for fremtiden.

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?
Selvsagt! Det grønne skiftet krever 
at vi er innovative og satser på nye 
industrier og ideer.

Ditt livsmotto?
Beina på jorda, armene utstrakt og 
blikket oppover.

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Edel Marie Haukland. KrFU
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KURS SPØRSMÅL

Scann og besøk 
bedriften
https://krfu.no/

RIKTIG SVAR

Hva nevner Edel Marie Haukland er 
en viktig sinnsstemning som den 
yngre generasjon kan ha med seg i 
møte med fremtidige utfordringer og 
usikkerhet?
a) Mot
b) Håp
c) Tilhørighet

Edel Marie Haukland diskuterer 
vekst i velferdsteknologien, og hva 
som skjer når teknikken møter 
mennesket. Hva fremhever hun er 
viktig å bevisstgjøre gjennom denne 
veksten?
a) Tilrettelegging for at privateid
data kan bidra til livsforlengende
innovasjon
b) Økt fokus på etikk og en ansvarlig,
bevisst regulering av personvernet
c) Et søkelys på motsetningene i
interessene til teologer, næringsliv,
politikere og teknologer

Silvija Seres og Edel Marie Haukland 
diskutere 17 bærekraftmål, og 
bærekraft som vekstmotor. Hva 
vektlegger Edel Marie Haukland i sitt 
syn på bærekraft i den diskusjonen?
a) Oppnåelse av bærekraftmålene
er avhengig av at vi jobber politisk
for en høyere frekvens med
internasjonale klimakonferanser i
årene fremover
b) Bærekraft er nødt til å skapes
gjennom statlige initiativer som gjør
det lettere for befolkningen å velge
grønne og klimavennlige alternativer
i hverdagen
c) Helse og utdanning er
grunnleggende hjørnesteiner for at
samfunnet skal ha et grunnlag for
å fokusere på det grønne skiftet og
bærekraftmålene

b) Håp b) Økt fokus på etikk og en ansvarlig,
bevisst regulering av personvernet

c) Helse og utdanning er
grunnleggende hjørnesteiner for at
samfunnet skal ha et grunnlag for
å fokusere på det grønne skiftet og
bærekraftmålene

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Edel Marie Haukland. KrFU

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med leder i KrFU, 
Edel-Marie Haukland. 

POLITICS
EDEL MARIE HAUKLAND
LEDER KRFU
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Digital kompetanse

Digital kompetanse 
 

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Unge Høyre, 
Sanda Bruflot. Sandra sitter på fylkestinget og har det siste året 
jobbet med stortingsvalgprogrammet til Høyre. I episoden forteller 
hun om hvordan et ungdomsparti jobber for å få gjennomslag i 
stortingsvalgprogrammet til moderpartiet. Hun reflekterer også 
over partiets mål fremover, om at digital kompetanse også handler 
om evnen til å velge bort dårlige løsninger, samt om hvorfor det 
er viktig å ta seg tid til å snakke med folk for å skape innovative 
løsninger i politikken.

Om bedriften 
Unge Høyre er Høyres ungdomsorganisasjon. Unge Høyres 
Landsforbund, som den formelt heter, ble stiftet i 1922 med formål 
å samle all norsk ungdom som vil arbeide for en konservativ, 
borgerlig politikk.

Refleksjon 
Det er fortsatt store forskjeller på hvilke karrierevalg menn og 
kvinner tar i Norge i dag. Hva kommer dette av, og hva kan gjøres 
for å utjevne dette skillet? Har vi egentlig behov for å bevisst gå inn 
å utjevne skillet? Hva vil i så fall resultatet være av sistnevnte?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Sandra Bruflot 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs  
• Norges unike posisjon og muligheter  
• De nye jobbene 
•  Regulering som driver innovasjon  
• Livslanglæring 

Anbefalt lesing: 

• Skyggedanseren av Sara Omar. 
• Forferdelig bok, men veldig godt skrevet. 
• Negativ sosial kontroll, forferdelige 

skjebner kun fordi de er født i visst sted 
og er jenter egentlig.  

 

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Sandra Bruflot. Unge Høyre

SANDRA BRUFLOT
TIDLIGERE LEDER 
UNGE HØYRE



13

Podkast #715

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Sandra Bruflot. Unge Høyre

 Politikk vi får inn i 
stortingsvalgprogrammet til 

Høyre, kan bli regjeringen og 
landets politikk, og er derfor 

er det et av mine viktigste 
prosjekter.

- Sandra Bruflot



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?
28 år, gift, og har en datter på 10 
måneder. Leder av Unge Høyre og 
sitter på fylkestinget. Har alltid likt 
å diskutere politikk, men var veldig 
tilfeldig at jeg kom inn i politikken.

Hva er kjerneverdien i din 
organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?
Vi har tre: Frihet – Mangfold – 
Toleranse. Blir motivert av ting 
jeg synes er urettferdig. Opptatt 
av at vi skal få leve de livene 
vi ønsker oss, uavhengig av 
bakgrunn, foreldre, hudfarge, kjønn, 
funksjonsnedsettelse, legning osv.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Digital kompetanse, men noe av 
det jeg synes vi snakker lite om er 
at digital kompetanse også handler 
om å velge _bort_ dårlige løsninger. 
Vi er for ukritiske rundt personvern 
og mye annet.

Hva synes du er interessante nye 
dilemmaer?
Noe som har blitt mer relevant i 
det siste er jo hva vi skal bruke 
politikken til - hva vi skal prioritere.

Noen som inspirerer deg?
Mange, vi mistet Astrid Nøkleby 
Heiberg som gikk bort for et par 
måneder siden. Inspirerende dame.

Regulering som stimulerer 
innovasjon – beskytte det gamle 
eller bygge det nye?
Bygge det nye! Ofte vil innovative 
løsninger tvinge seg frem uansett, 
men det er et spørsmål om 
hvor lang tid det skal ta og hvor 
vanskelig eller lett det skal være 
å gjøre noe nytt, og hvor man skal 
starte ideen sin.

Dine aller viktigste prosjekter det 
siste året?
Stortingsvalgprogrammet til Høyre 
– uten tvil. Politikk vi får inn der 
kan bli regjeringen og landets 
politikk.

Dine beste tips til innovasjon i 
politikk?
Snakk med folk! Ikke skyt 
ned forslag med en gang. 
Utgangspunktet må være å løse et 
problem for folk, gjøre noe lettere.

Hva er Norges egentlige fordel?
Det at kvinner hadde sitt inntog i 
arbeidslivet og at en så stor andel 
kvinner er i jobb er en mye større 
fordel for Norge enn oljen eller 
oljefondet.

Viktigste overraskelse fra 
Covid-19?
Hvor umulig det er å passe på barn 
samtidig som man skal jobbe og 
hvordan det går utover psyken å 
kun være hjemme.

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?
Det vil gjøre det mye enklere å nå 
målene vi har satt oss. Vi har klart 
å frikoble vekst fra utslipp fordi 
utslippene går ned eller er stabile 
samtidig som veksten har økt.

Ditt livsmotto?
Har ikke et, men har blitt opptatt av 
å takke ja til mer av det jeg synes er 
skummelt eller ubehagelig.

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Sandra Bruflot. Unge Høyre
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KURS SPØRSMÅL

Scann og besøk bedriften
https://www.ungehoyre.no/

RIKTIG SVAR

Hva er kjerneverdiene i Unge Høyre?
a) Frihet, mangfold og toleranse
b) Frihet, skaperkraft og troverdighet
c) Frihet, demokrati og ytringsfrihet

Når er det viktigere å bygge det nye 
enn å beholde det gamle?
a) Når å bygge det nye stimulerer til
innovasjon
b) Alltid
c) Aldri, det vil alltid har større verdig
å ta vare på det gamle enn å bygge
nytt

Norge har kommet veldig langt når 
det gjelder å få kvinner ut i arbeid. 
Men hvilken utfordring preger 
fortsatt det norske arbeidsmarkedet 
i dag?
a) Det er ingen store utfordringer
som preger det norske
arbeidsmarkedet
b) Det er for få unge i lederstillinger
i Norge
c) Det er store forskjeller
på mannsdominerte- og
kvinnedominerte yrker

a) Frihet, mangfold og toleranse a) Når å bygge det nye stimulerer til
innovasjon

c) Det er store forskjeller
på mannsdominerte- og
kvinnedominerte yrker

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Sandra Bruflot. Unge Høyre

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med leder i Unge 
Høyre, Sanda Bruflot. 

POLITICS
SANDRA BRUFLOT
LEDER UNGE HØYRE



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast
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En kamp mot urettferdighet

En kamp mot 
urettferdighet 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med tidligere leder i 
Rød Ungdom og nå fylkestingsrepresentant i Vestfold og Telemark, 
Tobias Lund. Tobias har vært engasjert i politikken fra han var 
14 år, både i Rød Ungdom og tidligere i Natur og Ungdom. Han 
brenner for kampen mot urettferdighet og ulikheter, og reflekterer 
i episoden rundt hvorvidt samfunnet i post korona-krisen kan 
gi staten og fellesskapet nye verktøy for å kontrollere mer av 
økonomien. I tillegg forteller han om utålmodige ungdomspoli-
tikere, innovativ industri, og behovet for en aktiv næringspolitikk. 
Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk.no

Om bedriften 
Fylkeskommunen er et regionalt folkevalgt forvaltningsnivå med 
ansvar for viktige samfunnsoppgaver som blant annet videregående 
opplæring, samferdsel- og næringsutvikling, kultur, folkehelse og 
tannhelse.

Refleksjon 
Hva er den beste løsningen for en aktiv næringspolitikk? Hvordan 
ville du brukt deler av oljeformuen vi har i Norge?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Tobias Lund 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs  
• Norges unike posisjon og muligheter  
• De nye jobbene  
• Regulering som driver innovasjon  

Anbefalt lesing: 

• Mamma er trygda, av Mimir Kristjansson 
Biografi i to bind om Einar 
Gerhardsen, skrevet av Jostein Nyhamar

 

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Tobias Lund. Vestfold og Telemark

TOBIAS LUND
FYLKESTINGS
REPRESENTANT
VESTFOLD OG TELEMARK



17

Podkast #692

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Tobias Lund. Vestfold og Telemark

 Det er viktig hvem 
som har hånda på rattet når 

automatiseringen skjer.
- Tobias Lund



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig?
Har vært aktiv politisk i ti år 
gjennom Rødt, Rød Ungdom og 
i tidligere år i Natur og Ungdom. 
Personlig ser jeg på meg selv som 
en omgjengelig person, veldig sosial 
og glad i å være med venner og 
kjente.

Hva er den viktigste kjerneverdien i 
til ditt parti?
Kamp mot urettferdighet og 
forskjeller. Det være seg kamp mot 
sosial og økonomisk ulikhet, kamp 
mot klimaendringer, kamp mot 
fattigdom, kamp mot krig, kamp 
mot utbytting på arbeidsplassen 
osv.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Hvordan vi skal løse klimakrisa er 
vel den mest sentrale. Hvordan 
skape et samfunn og en økonomi 
som er innenfor jordas tålegrense, 
som sikrer like muligheter for alle, 
men som samtidig er produktiv 
og ikke hemmer skaperkraft og 
innovasjon?

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?
Jeg syns det er spennende med 
Labour sitt program som de gikk 
til valg på i fjor hvor de la opp 
til at arbeidere gradvis kjøpte 
aksjeandeler i selskapene og ga 
ansatte en tredjedel av plassene 
i alle bedriftsstyrene. Jeg synes 
det er interessant med nye måter 
å tenke industri på. Karbonfangst 
og lagring f.eks. og politikk som 
videreutvikler det beste fra 
leverandør- og petroleumsnæringa 
for å skape nye arbeidsplasser og 
ruste oss for framtida. 

Også skjer det veldig mye post-
korona. Det er jo ikke noe nytt, men 
heller politikk som gjør comeback 
og hvordan vi i dag ser viktigheten 
av nasjonal kontroll og en aktiv 
stat.

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?
Personlig må det ha vært å bli 
folkevalgt på fylkesnivå, samt å 
gjøre meg klar for å gjenoppta 
studiene.

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?
Nelson Mandela, Bernie Sanders og 
Einar Gerhardsen.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Praktisk kunnskap og praktisk 
arbeid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi har verdens beste fagarbeidere, 
vi har den norske modellen og en 
velferdsstat som er bygget opp på 
skuldrene til arbeidsfolk. Jeg tror 
ikke vi kan leve av at alle skal ha 
mastergrad etter olja.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Vi lever på en klode og under et 
globalt kapitalistisk system som 
ikke tåler det forbruket og den 
veksttvangen som det legges opp 
til. Det er noe vi må løse, og vi har 
ikke mange år på oss.

Ditt livsmotto?
Smil til livet og livet smiler til deg.

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Tobias Lund. Vestfold og 



.

19

KURS SPØRSMÅL

Scann og besøk 
bedriften
https://www.vtfk.no/

RIKTIG SVAR

Hva er kjerneverdien til Rødt ifølge 
Tobias Lund?
a) Kampen mot urettferdighet i alle
former
b) Kampen mot sosial og økonomisk
ulikhet
c) Kampen mot krig og sult

Ifølge Tobias Lund har Norge mindre 
utslipp enn andre steder i Europa og 
verden. Hvilket materiale snakker 
han om?
a) Nikkel
b) Jern og stål
c) Aluminium

Hva kan være noe av det som 
stopper oss fra å overføre 
kunnskapen fra oljesektoren til for 
eksempel vindkraft?
a) Vi mangler det statlige initiativet
b) Mangler kunnskap
c) Møter motstand i yrkesgruppene

a) Kampen mot urettferdighet i alle
former

c) Aluminium a) Vi mangler det statlige initiativet

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Tobias Lund. Vestfold og Telemark

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med tidligere 
leder i Rød Ungdom og nå fylke-
stingsrepresentant i Vestfold og 
Telemark, Tobias Lund.

POLITICS
TOBIAS LUND
FYLKESTINGS-
REPRESENTANT
VESTFOLD OG TELEMARK
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Solidaritet, fellesskap og nye arbeidsplasser

Solidaritet, fellesskap og 
nye arbeidsplasser 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avtroppende leder i 
AUF, Ina Libak. Ina har allerede tilbrakt hele 14 år i ungdomspartiet 
AUF. Det siste året har hun jobbet med en helhetlig plan for å 
kutte utslipp og skape arbeidsplasser for Norge det neste tiåret. 
I episoden forteller hun mer om hvordan vi skal klare denne 
omstillingen ved å bruke kompetansen som allerede finnes, hva vi 
kan lære av ungdommen, samt om hvordan det er å balansere på 
trestokker i skogen.

Om bedriften 
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Arbeiderpartiets ungdom-
sorganisasjon. AUF driver politisk arbeid og legger vekt på sosialt 
samhold. Organisasjonen ble dannet i 1927. Ina Langønes Libak fra 
Akershus ble valgt til leder i 2018. Hun etterfulgte Mani Hussaini.

Refleksjon 
Nå lever vi i en tid hvor radikalisering mot terrorisme også har 
teknologien til internettet som en ny faktor. Hvordan skal vi få til å 
bruke internettet imot terrorisme? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ina Libak 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 
• Livslanglæring 

Anbefalt lesing: 

• Sigbjørn Johnsen sin bok med mye om 
fellesskap og samhold, Normal People-
boka, og nå også serien som nettopp har 
kommet! 

 

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Ina Libak. AUF

INA LIBAK
TIDLIGERE LEDER
AUF
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PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Ina Libak. AUF

 Jeg er opptatt av at 
alle mennesker skal føle seg 
verdsatt og finne sin plass.

- Ina Libak
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Hvem er du, personlig og faglig?
Omsorgsfull, opptatt av laget, 
nysgjerrig på mennesker og livet, 
opptatt av å tenke fremover og litt 
lenger enn dag til dag.

Hva er den viktigste kjerneverdien 
i  din organisasjon?
Frihet, likhet og solidaritet.

Hva  er din rolle, hva bidrar du 
med?
Lede laget, vise retning, få frem det 
beste i alle, samt samle og forene.

Hva  vet du, som alle burde kunne 
mer om?
At å lytte er noe av det viktigste 
for å få gjennomslag, selv om jeg 
glemmer det selv noen ganger.

Hva synes du er  de 
nye  dilemmaer?
Kortsiktig eller langsiktig på 
arbeidsplasser og klima, være 
tydelig opp mot nyanser i en 
polarisert verden, optimisme eller 
realisme.

Noen som  inspirerer deg?
Kristin Halvorsen, Sissel Rønbeck, 
Therese leder i natur og ungdom, 
samt nye medlemmer i AUF.

Noe  bra  du har lest eller sett 
nylig?
Sigbjørn Johnsen sin bok med mye 
om fellesskap og samhold, alle 
andre-boka, og nå også serien som 
nettopp har kommet.

Noe viktig du har ombestemt deg 
om?
Masse på enkeltsaker, ikke på 
verdier - viktig å kunne endre 
mening for å lære.

Ditt  viktigste prosjekt  det  siste 
året?
En helhetlig plan for å kutte utslipp 
og skape arbeidsplasser det neste 
tiåret.

Ditt  beste tips til innovasjon i 
politikk?
Snakke med mennesker, lytte, 
komme seg ut, ikke lese for mye 
sakspapirer, være ute i naturen.

Norges innovasjonsfordel, fra ditt 
ståsted?
Den Norske modellen, tillit, kort vei 
mellom sjefer og ansatte, en aktiv 
stat, samt en skole for alle.

Viktigste  overraskelse  fra 
Covid-19?
At jeg kunne lage mat, at 
mennesker i så stor grad søker 
trygghet, at det er lett å gå tilbake 
til det som var før, mer krevende å 

snakke om endring i en krisetid, at 
empati vokser, empati med deg selv 
gir empati med andre, det hjelper 
ikke å sammenligne seg med andre 
som har det verre, handlekraft når 
det trengs, samt at kriser skiller 
viktig fra uviktig.

Ditt livsmotto?
Prøve å gjøre det beste for de rundt 
meg - gjøre godt heller enn å gjøre 
vondt.

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Ina Libak. AUF
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Scann og besøk 
bedriften
https://auf.no/

RIKTIG SVAR

Hva nevner Ina Libak som en viktig 
verdi som hun har med seg fra sin 
oppvekst og fra tiden i AUF som hun 
ønsker å videreføre?
a) At mennesker blir mer balanserte
og samspilte i møtet med naturen
b) At politikkens verdi skapes av
verdien som tillegges dialogen
mellom mennesker
c) At alle mennesker skal kunne føle
seg verdsatt og finne sin plass

Hva mener Ina Libak er et av de 
viktigste spørsmålet for fremtiden 
utifra sin erfaring som leder i AUF?
a) Hvordan kan økonomien på sikt
omformes til et grønt skifte på
en måte som er bærekraftig de
førstkommende årene?
b) Hvordan kan man skape
arbeidsplasser for de neste 10-
20 årene samtidig som at det
gjennomføres nødvendige endringer
for klimaet?
c) Hvordan skal man se hva som er
kortsiktig og viktig i øyeblikket, og
samtidig sørge for at de valgene gir
positive ringvirkninger de neste 10-
20 årene?

Hva foreslår Ina Libak som en måte 
å regulere lovverket mot nye typer 
endringer i samfunnet uten at det 
ligger for mye risiko i det?
a) Risikoen som skapes i det frie
markedet skaper sunn konkurranse
i en tid hvor nye endringer må møte
med effektiv utvikling av løsninger
b) EU bør og kommer til å være
viktigere i fremtiden, og innvirke mer
på hvordan Norge skal stille seg til
reguleringer
c) Reguleringer og det å stille krav
er en del av suksessoppskriften til
det Norske samfunnet. Staten bør
være i førersetet og avlaste risiko for
bedrifter gjennom det grønne skiftet

c)At alle mennesker skal kunne føle
seg verdsatt og finne sin plass

b) Hvordan kan man skape
arbeidsplasser for de neste 10-
20 årene samtidig som at det
gjennomføres nødvendige endringer
for klimaet?

c)Reguleringer og det å stille krav
er en del av suksessoppskriften til
det Norske samfunnet. Staten bør
være i førersetet og avlaste risiko for
bedrifter gjennom det grønne skiftet

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Ina Libak. AUF

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med avtroppende 
leder i AUF, Ina Libak.

POLITICS
INA LIBAK
LEDER
AUF
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Felles forståelse for bærekraft

Felles forståelse for 
bærekraft 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med ny leder i Rød 
Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus. Alberte har allerede bred 
politisk erfaring fra både NU og RU, og har nettopp tiltrådd 
vervet som leder i Rød Ungdom i en krevende periode. I episoden 
reflekterer hun rundt hvorvidt ungdom driver politikk annerledes 
enn de voksne. Hun forteller også om det hun betegner som 
«hardcore klimaangst», engasjement for en mer rettferdig verden, 
samt om ekkokammer på nett.

Om bedriften 
Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt. Partiet organiserer 
ungdom til kamp for et rettferdig verden. "Folkestyre over 
pengestyre – det handler om å velge side!"

Refleksjon 
Hvordan kan vi få forbrukerne til å ta personvern på alvor? Hvordan 
kan vi på best mulig måte skape en bærekraftig verden ved bruk av 
digitalisering?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Alberte Tennøe Bekkhus 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs  
• Norges unike posisjon og muligheter  
• De nye jobbene  
• Regulering som driver innovasjon 

Anbefalt lesing: 

• Jeg syns dokumentaren 
“Hypernormalisation” er kjempegod 
– den forklarer framveksten av 
nyliberalismen, maktkonsentrasjon 
hos de rikeste og på en måte den 
underliggende “følelsen” av tiden vi lever 
i ekstremt godt. 

 
PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Alberte Tennøe Bekkhus. Rød Ungdom

ALBERTE TENNØE 
BEKKHUS
LEDER
RØD UNGDOM
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PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Alberte Tennøe Bekkhus. Rød Ungdom

 Ett fag på skolen som 
alle burde ha er bærekraft, så vi 
kan bidra til en felles forståelse 

av hva det egentlig er
- Alberte Tennøe Bekkhus
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Hvem er du, personlig og faglig?
Leder i RU. Aner ikke hva jeg vil i 
livet, men jeg vet at jeg brenner for 
å endre verden. Har bred politisk 
erfaring fra både NU og RU.

Hva er den viktigste kjerneverdien i 
ditt parti?
Solidaritet. Jeg opplever at 
det ligger til grunn for omtrent 
all politikken vi har; både i 
utenrikspolitikk, i skattepolitikk, 
i fordelingspolitikken, i 
miljøpolitikken og mere til.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Arbeidsplasser vs. Klima – 
redningspakker i krisetid. På 
den ene siden må vi berge 
arbeidsplasser, men på den andre 
siden er det flere bransjer som jo 
må bli mindre (som luftfart).

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?
- Finn kjerneverdiene - Finn ut hva 
målet er - Legg vekk gamle tanker 
og brainstorm nye ideer sammen 
med andre

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?
- Å tiltre vervet som leder i Rød 
Ungdom midt i en pandemi på en 
god, samlende og trygg måte - Å 
overleve valgkampen - Personlig: å 
finne balansen mellom jobb/fritid

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?
Malala Yousafzai, Frida Kahlo og 
Marie Sneve.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Fornybar energi, bærekraftig 
løsninger, en mer helhetlig 
forståelse av f.eks. økonomifaget, 
samt hvordan man kan bruke 
kompetanse i ett fagfelt over i 
andre fagfelt. Jeg tror det også 
er viktig med forståelse av en del 
viktige verdier som fellesskap og 
dugnad.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
I Norge er tilsynelatende flere og 
flere med på det grønne skiftet, og 
innser at det er noe alle må med 
på. Vi har jo også mer eller mindre 
«oppfunnet» ordet dugnad.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
De samfunnet trenger mest er ikke 
i det hele tatt de som tjener best. 
Det økonomiske systemet vårt er 
også ekstremt skjørt.

Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?
Har en veldig sterk følelse av hva 
som er rett. Det gjør at jeg virkelig 
kan stå for det jeg mener. Jeg er 
også veldig åpen. Det gjør at jeg 
både lett tar inn nye perspektiver, 
og ikke er redd for å innrømme det 
hvis jeg tar feil. Det tror jeg gir både 
troverdighet og styrke.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Bærekraft er ikke bare klima/miljø, 
eller bare økonomi, eller bare 
mennesker - det er alt sammen.

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Alberte Tennøe Bekkhus. Rød 
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Scann og besøk bedriften
https://xn--rdungdom-54a.no/

RIKTIG SVAR

Hva mener Silvija og Alberte når de 
snakker om et «ekkokammer»?
a) En filterboble der bare ting du er
interessert blir anbefalt til deg
b) En filterboble der ting du ikke
liker blir anbefalt til deg
c) En filterboble med bare ting om
og med deg selv

Hva kan automatisering blant 
annet gjøre ifølge Alberte Tennøe 
Bekkhus?
a) Bidra til økt arbeidsledighet
b) Komme samfunnet til gode
c) Redusere kostnader

Hvilken kommentar har Alberte på 
om folk bryr seg om personvern?
a) De aller fleste bryr seg ikke i det
hele tatt
b) De aller fleste bryr seg, men tar
seg ikke tid til å lese om det
c) De aller fleste tar det seriøst

a) En filterboble der bare ting du er
interessert blir anbefalt til deg

b) Komme samfunnet til gode b) De aller fleste bryr seg, men tar
seg ikke tid til å lese om det

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Alberte Tennøe Bekkhus. Rød Ungdom

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med ny leder i 
Rød Ungdom, Alberte Tennøe 
Bekkhus.

POLITICS
ALBERTE TENNØE 
BEKKHUS
LEDER
RØD UNGDOM
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Distriktsafari

Distriktsafari 
 

I denne episoden av #LØRN drar Silvija på distriktsafari med leder 
i Senterungdommen, Torleik Svelle. Torleik er odelssønn og meldte 
seg inn i Senterpartiet i 2012 da han innså at bygda han bodde 
i ikke ble prioritert av politikerne på samme måte som enkelte 
større byer. Som leder i Senterungdommen jobber han med å 
utvikle landbruket og finne nye løsninger for grønn industri i hele 
landet. I episoden forteller Torleik mer om nye samfunnsløsninger 
og kampen for å bygge ny grønn industri. Han kommer inn på nye 
løsninger det arbeides med i det norske landbruket, i tillegg til 
hvordan vi kan tenke distriktspolitikk på en annerledes måte for å 
ta hele landet i bruk.

Om bedriften 
Senterungdommen, tidligere Senterungdommens Landsforbund, er 
ungdomsorganisasjonen til Senterpartiet. Senterpartiet og Senter-
ungdommen er ikke tilhenger av noen av de store ideologiene 
(eksempelvis sosialisme og liberalisme). Senterungdommen er et 
sentrumsparti, plassert mellom ytterpunktene på høyre–venstre-
aksen.

Refleksjon 
Det sies at det tapes penger ved drift av klimapolitikk. Torleik 
mener motsatt. Han mener det er feil og vil heller bruke klimaut-
fordringer til å skape flere arbeidsplasser. Hvordan kan dette 
gjøres i praksis, og hvor vil det bli av de arbeidsplassene som de 
“klimavennlige” arbeidsplassene utfordrer?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Torleik Svelle 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 
• Regulering som driver innovasjon 
• Livslanglæring

Anbefalt lesing: 

• Podkasten Replay all og Rekomandert.
 

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Torleik Svelle. Senterungdommen

TORLEIK SVELLE
LEDER
SENTERUNGDOMMEN
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PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Torleik Svelle. Senterungdommen

 Jeg har tro på at 
politikken kan skape et bedre 

samfunn.
- Torleik Svelle
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Utdanning og hobby?
Utdanning: bachelor i 
medievitenskap. Hobby: Dra på fjellet, 
lage mat og skravle tull med venner.

Anbefalt litteratur/seing? 
Podkastene Reply All og 
Rekommandert. Og så har Tiger King 
prestert vårens mest spennende 
karakter-galleri.

Dine 3 viktigste prosjekter det siste 
året?
Finne løsninger for grønn industri i 
hele landet, utvikle norsk landbruk, 
samt gjøre senterungdommen enda 
større og sterkere.

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?
Tenke distriktspolitikk på en ny måte 
sammen med ny teknologi, tørre å 
se på de store pengene, og gi (særlig 
menn) over 50 litt kortere taletid.

Ditt livsmotto?
«Mennesker kan ikke spise gress, ku 
og sau spiser gress. Derfor spiser vi 
ku og sau.».

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Torleik Svelle. Senterungdom-
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Scann og besøk bedriften
https://www.senterungdommen.no/

RIKTIG SVAR

Hva er viktig å tenke på når 
teknologien blir en stor del av 
arbeidsdagen?
a) Bevare et godt og sunt arbeidsliv
hvor arbeidsgiver ikke utnytter
teknologien
b) Maskiner vil kunne erstatte
mennesker, men at det vil være
positivt for oss til slutt
c) Forstå at maskiner aldri kan ta
over engasjement og glede, derfor
blir rollen til arbeidsgiveren og
arbeidstakerens nærmeste sjef
mye viktigere enn noen gang for å
opprettholde trivsel

Det vil skje en revolusjon innen 
jordbruk. Hva mener Torleik denne 
revolusjonen består av?
a) At vi bruker avfall til dyrking av
jord
b) At vi bruker avfall til dyrking av
jord Fellesfjøsene vil bli enda mer
teknologiske og automatiserte
c) En revolusjon innen sortering av
frukt og bær

Hva mener Torleik om Norge når det 
kommer til innovasjon?
a) Vi kunne vært best i verden, men
vi er for trege. Dermed stjeler andre
land våre idéer
b) Vi er flinke til å samarbeide og
skaper dermed mye innovativt pga
tverrfagligheten vi har
c) Vi mangler de revolusjonerende
og store tankene siden vi har det for
komfortabelt

a) Bevare et godt og sunt arbeidsliv
hvor arbeidsgiver ikke utnytter
teknologien

a) At vi bruker avfall til dyrking av
jord

a) Vi kunne vært best i verden, men
vi er for trege. Dermed stjeler andre
land våre idéer

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Torleik Svelle. Senterungdommen

I denne episoden av #LØRN drar 
Silvija på distriktsafari med leder 
i Senterungdommen, Torleik 
Svelle. 

POLITICS
TORLEIK SVELLE
LEDER
SENTERUNGDOMMEN
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Grønn omstilling

Grønn omstilling 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med talsperson i 
Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt. Samtalen er ærlig og konkret om 
hvor vi står i klimasaken. Hulda har brukt hele sin ungdomstid i 
partiet, og hun forteller om generasjonskonflikten i klimasakene, 
som kan oppfattes som mer personlig og akutt for de unge enn 
foreldregenerasjonen. Hun forklarer også at fellesskapet ikke 
lengre kan ta risikoen for fossil energi, og at vi må slutte å pumpe 
penger inn i oljeindustrien. 

Om bedriften 
Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Grønn 
Ungdom sin visjon er å hver dag jobbe med å gjøre Norge mer 
klimavennlig og verden mer rettferdig. Grønn Ungdom er del av en 
global, grønn bevegelse som sammen kjemper mot klimaendringer, 
masseutryddelse av arter og urettferdighet som undertrykker 
mennesker.

Refleksjon 
Hulda mener konkurransen i fremtiden ikke ligger i å produsere 
mest mulig olje, men i å levere nullslipp-løsninger. Hvilke 
konflikter oppstår når det er denne generasjonen som må ta 
klimakrisen på alvor og det er den kommende generasjonen som 
bryr seg mest om klima? Nå sjonglerer vi mellom ny teknologi og 
havkraft med olje, hvor oljen er en klar vinner når det kommer til 
finansiell støtte.  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Hulda Holdtvedt 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring 
• Klimapolitikk 
• Norges unike posisjon og muligheter 

Anbefalt lesing: 

• Jeg anbefaler alle å lese Anne Karin 
Sæthers "De beste intensjoner" for et 
innblikk i norsk oljepolitikk og de brutale 
konsekvensene den har for klimaet.
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 Mitt viktigste 
prosjekt det siste året er å 

skape optimisme og håp for 
en grønn gjenoppbygging 

etter pandemien
- Hulda Holdtvedt
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Det personlige og faglige glir inn i 
hverandre for meg, siden jeg har 
brukt hele ungdomstiden min som 
klimaaktivist i Grønn Ungdom. 

Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
Min organisasjon jobber for 
at politikerne skal bruke 
handlingsrommet de har for å 
kutte utslipp og skape nye grønne 
jobber, fordi selv om den grønne 
omstillingen må gjennomføres av 
folket og næringslivet, må den 
ledes og tilrettelegges fra politisk 
hold. 

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?  
Jeg bidrar med perspektivet fra en 
som er yngre enn klimaendringene. 
Klimakrisa føles mye mer personlig 
og akutt for oss unge enn for 
foreldrene våre. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Kunnskap om mennesker og det 
mellommenneskelige. Det kan 
robotene aldri erstatte.  

Noen interessante nye dilemmaer?   
Et interessant dilemma i fremtiden 
tror jeg blir klima. vs natur i saker 
der f.eks. fornybarutbygging 
kommer i konflikt med 
verneinteresser. 

Hvem inspirerer deg?  
Klimastreikerne. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Ta ungdomspartiet gjennom 
koronapandemien på best mulig 
måte, og skape optimisme og håp 
for en grønn gjenoppbygging etter 
pandemien. 

Tips til modernisering av politikk?   
Fellesskapet kan ikke lenger ta 
risikoen for fossil energi, og vi 
må slutte å pumpe penger inn i 
oljeindustrien. 

Har Norge noen unike muligheter?    
Ja, både naturressursene 
våre, kompetansen og de små 
forskjellene her gjør oss godt 
rusta til å takle overgangen fra 
fossilsamfunnet. 

Beste overraskelse fra Covid-19?    
At politikerne er villige til å gjøre 
drastiske grep for å stanse en krise 
som truer liv og helse, hvis de vil 
det nok.  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?    
Ja, selvfølgelig. 

Ditt livsmotto?  
Jeg har ikke noe livsmotto, men nå 
handler livet mitt om å få med folk 
og velgere på klimadugnaden.  

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Hulda Holdtvedt. Grønn 
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Scann og besøk bedriften
https://www.gronnungdom.no/

RIKTIG SVAR

Hva gjorde at Hulda meldte seg inn i 
Grønn Ungdom?
a) Hun så mangelen på fokus på
miljø i de andre politiske partiene
b) Det var meget tilfeldig, men hun
trives veldig bra
c) Grunnet en sak hun brant for i
nærmiljøet sitt

Hvor lang/kort tid har vi på oss til å 
halvere våre utslipp i følge FN?
a) 9,5 år
b) 50 år
c) 25 år

Hva er det viktigste målet når det 
kommer til å redde klimakrisen og 
som de fleste politikere er i mot?
a) Kutte utslipp selv om man må ofre
arbeidsplasser, kortsiktig profitt og
vekst
b) Stanse bruken av private kjøretøy i
de største byene i Norge
c) Stoppe all produksjon av plast
og finne løsninger som kan erstatte
denne bruken

a) Hun så mangelen på fokus på
miljø i de andre politiske partiene

a) 9,5 år a) Kutte utslipp selv om man må ofre
arbeidsplasser, kortsiktig profitt og
vekst

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Hulda Holdtvedt. Grønn Ungdom

I denne episoden av 
#LØRN snakker Silvija Seres med 
talsperson i Grønn Ungdom, 
Hulda Holtvedt

POLITICS
HULDA HOLDTVEDT
LEDER
GRØNN UNGDOM
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Radikal og realistisk

Radikal og realistisk 
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Sosialistisk 
Ungdom, Andreas Sjalg Unneland. I tillegg til å lede Sosialistisk 
Ungdom er Andreas jusstudent. Han gikk inn i politikken for ni år 
siden med mål om å endre verden. Andreas ser på klimakrisen 
og den voksende økonomiske ulikheten i verden som de viktigste 
utfordringene han ønsker å være med på å løse. I episoden 
reflekterer han over villighet til omstilling, om det å tenke utenfor 
boksen i politikken, samt hvordan det grønne må gjennomsyre alt 
vi gjør.

Om bedriften 
Sosialistisk Ungdom (SU) er ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk 
Venstreparti. SUs ideologi er sosialisme og feminisme.

Refleksjon 
Er vi for redde for å prøve ut nye idéer i samfunnet? Hvordan 
tenke utenfor boksen og med det angripe problemstillinger på nye 
måter med disse nye idéene på en betryggende måte om disse nye 
idéene oppleves skremmende?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Andreas Sjalg Unneland 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs   
• De nye algoritmeherrene   
• Norges unike posisjon og muligheter   
• De nye jobbene   
• Regulering som driver innovasjon   
• Livslang læring nå  

Anbefalt lesing: 

• Talking to 
my daughter av Yanis Varoufakis. 
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 Jeg tror norsk 
politikk ofte blir veldig 

snever. Vi tenker kort og 
veldig innenfor boksen. Vi er 
kanskje litt redd for å prøve 

ute nye ideer. Samfunnet 
hadde blitt mer spennende 

om man ville prøve mer, 
angripe problemstillingene på 

nytt og se hva som funker.
- Andreas Sjalg Unneland
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Hvem er du, personlig og faglig?
Tjuefemåring fra Sotra på 
Vestlandet. Bodd i Oslo de tre 
siste årene for å drive med 
ungdomspolitikk. Fullført fire år på 
jussen i Bergen og skal fullføre det 
siste nå til høsten.

Hva er den viktigste kjerneverdien i 
ditt parti?
Solidaritet.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?
Det som driver meg er bevisstheten 
om at samfunn skapes av 
mennesker og vi kan endre det. Den 
urettferdigheten vi ser i verden og i 
samfunnet trenger ikke å eksistere.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Klimakrisen er allerede 
overskytende, og samtidig vokser 
den økonomiske ulikheten i verden. 
Det er store utfordringer som må 
løses.

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?
Jeg tror norsk politikk ofte blir 
veldig snever. Vi tenker kort og 
innenfor boksen.

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?
Det definitivt viktigste og 
største prosjektet er å lede 
ungdomspartiet. Det er en livsstil 
som innebærer mange timer på 
kontoret og på reise.

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?
Alexandria Ocasio-cortez.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Bygge digital kompetanse, samt å 
utvikle grønn industri og maritim 
sektor.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi har sterke fagmiljøer, og vi har et 
utdanningssystem som gjør at folk 
fra ulik bakgrunn møtes og utvikles 
i fellesskap.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Viktigheten av sikkerhetsnettet i 
samfunnet, at vi må ha et sterkt 
helsevesen, en landbruksnæring 
som produserer maten vår, samt at 
mange jobber som ofte blir sett ned 
på er de som holder hjulene i gang i 
krisetider.

Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?
Jeg vil si at jeg er real. Jeg er 
opptatt av å si det jeg mener, men 
også å møte dem jeg er uenig med 
og lytte til deres perspektiver. 
Da jeg satt i kommunestyret 
tenkte jeg mye på; hvem er det 
som taper eller vinner på dette 
forslaget, hvilke interesser er det 
nå som møtes, og hva er egentlig 
konflikten. Det er viktig å reflektere 
rundt dette når man møter nye 
problemstillinger.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Det grønne må gjennomsyre alt 
vi gjør. Det er en helt hinsides 
oppgave vi har fått å løse.

Ditt livsmotto?
«Radikal og realistisk».

Kan du oppsummere vår samtale 
med 5 ord?
Rødt og grønt er nøkkelen.

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Andreas Sjalg Unneland. 
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Scann og besøk 
bedriften
https://su.no/

RIKTIG SVAR

Hvor mye av menneskeheten lever 
fortsatt i sult?
a) Hvor mye av menneskeheten lever
fortsatt i sult? 1/5
b) 1/8
c) 1/9

Hvor mange av de rikeste i verden 
tjener like mye som den fattigste 
delen av jorda?
a) 20
b) 15
c) 30

Hva er Andreas sitt beste tips for 
innovasjon i politikken?
a) Bedre samhandling
b) Sette opp krav til hvert individ om
å lære mer om teknologi
c) Være mer konkrete på prosjekter

a) 1/8 a) 20 a) Bedre samhandling

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Andreas S. Unneland. Sosialistisk Ungdom

I denne episoden av #LØRN 
snakker Silvija med leder i 
Sosialistisk Ungdom, Andreas 
Sjalg Unneland.

POLITICS
ANDREAS SJALG 
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LEDER
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Grønne løsninger for fremtiden

Grønne løsninger for 
fremtiden 
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder for 
Unge Venstre, Sondre Hansmark. Sondre har jobbet som leder for 
partiet i tre år, og forteller om motivasjonen for en grønn fremtid, 
og utviklingen av ny politikk. Samtalen fokuserer også rundt te-
knologiutvikling i samspill med fremtidens arbeidsplasser, og 
bærekraft som vekstmotor. Samt inspirasjon fra Ernest Hemingway.  

Om bedriften 
Unge Venstre er Norges liberale ungdomsparti, og ungdomsorgan-
isasjonen til Venstre. Vi er en landsdekkende organisasjon med 
rundt 1500 medlemmer og 40 lokallag. Kjernen i Unge Venstres 
politikk er at hvert menneske bør bestemme mest mulig over sitt 
eget liv; alle skal ha frihet til å gjøre det de vil, så lenge de ikke 
skader andre.

Refleksjon 
Hvordan kan data som medfører essensielle diskusjoner om 
personvern gi oss et bedre personvern?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Sondre Hansmark 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: Ungdom

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring 
• Norges unike posisjon og muligheter
• Personvern 

Anbefalt lesing: 

• Ernest Hemingway er en inspirasjon for 
meg, måten han snakker og tenker på.
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 Det er en styrke i det 
norske demokratiet at man 
kan snakke og samarbeide 

sammen med de ulike 
partiene

- Sondre Hansmark
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Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
Unge Venstre er et radikalt og 
liberalt parti som vil skape en 
grønn fremtid med frihet for alle. 
Vi jobber stadig med å utvikle ny 
politikk og skape oppslutning for 
den. Jeg trigges av gjennomslag og 
oppmerksomhet rundt løsningene 
våre.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror man for litt for lenge 
har prøvd å spå akkurat hva man 
trenger. Man har et skoleløp som 
tar sikte på å utdanne folk til 
fremtidens arbeidsliv ved å kjøre 
alle sammen gjennom den samme 
kvernen. Jeg tror den relevante 
kunnskapen for fremtiden er 
nysgjerrighet og innovasjon, og ikke 
minst bredden i kunnskapen.  

Data som nasjonal ressurs – 
personalisering eller personvern; 
kapitalflukt eller digitalskatt?  
Data er fremtidens handelsvare, 
og må i stor grad erstatte vår 
viktigste handelsvare i dag, nemlig 
oljen. Men det må skje på riktige 
premisser. Et sterkt personvern 
må være en forutsetning, og 
multinasjonale selskaper må betale 
skatt i Norge.  

Algoritme som styringsverktøy 
– optimalisert samfunn eller 
mennesker i sentrum? 
Dette er en vanskelig balanse. Vi må 
bruke algoritmer slik at det gir gode 
tjenester, men ikke slik at det går 
negativt utover enkeltmennesker. 
Algoritmer må reguleres.  

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerdenes hevn? 
Alle skal med. Teknologien skaper 
et skille, men vi har ordnet det før 
og vi kommer til å ordne det nå.  

Regulering som stimulerer 
innovasjon – beskytte det gamle 
eller bygge det nye? 
Bygge det nye. Disruptiv innovasjon. 
Omstilling er bra, selv om det 
betyr at ikke alle næringsmodeller 
overlever.  

Livslang læring nå – tverrfaglighet 
eller dybde; teori eller praksis? 
Først og fremst dybde og en sunn 
balanse mellom teori og praksis.  
Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?  
Lese mer skjønnlitteratur, lære meg 
fransk og å ruste Unge Venstre til å 
drive valgkamp neste år.  

Tips til innovasjon i politikk?  
Vi er et av verdens beste land 
å bo i, men mange andre land 
har løsninger vi bør lære av. Jeg 
forsøker å lære av søsterpartiene 
våre i andre land.  

Har Norge noen unike muligheter?  
Mange. Tilgang på ren energi, et 
godt utbygd velferdssystem og en 
produktiv arbeidsstyrke. Det kan vi 
gjøre mye med.  

Beste overraskelse fra Covid-19?  
At digitale møter fungerer 
overraskende bra.  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Det må brukes som vekstmotor. 
Etterspørselen kommer til å bli 
grønnere og mer bærekraftig, og da 
må også tilbudet være det. 
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Scann og besøk bedriften
https://www.ungevenstre.no/

RIKTIG SVAR

Hva betyr fritt marked? 
a) At vi regulerer markedet mindre
og at dette ikke nødvendigvis gir en
svakere rettigheter på markedet
b) At vi regulerer markedet moderat
og hele tiden tilpasser inflasjon
basert på bankens renteøkning
c) At vi skaper sterk
forbrukermakt, sterke rettigheter
på markedet og sørger for at
markedskonsentrasjonen i markedet
ikke blir for stor

Hvilken rådgivende avdeling ønsker 
Sondre å ha i Norge?
a) Et eget direktorat for
klimavennlige løsninger lagring av
data medbringer
b) Direktoratet for livslang læring
c) Et algoritmeråd og datadirektorat

Hva mener Sondre Norge enda ikke 
har klart å regulere?
a) Personvernet og skattelegging av
svart økonomi
b) Algoritmer, personvernet og
skattelegging av selskaper som
Facebook og Google som samler inn
og bruker våre personlige data
c)Algoritmer og løsarbeidermarkedet

c) At vi skaper sterk
forbrukermakt, sterke rettigheter
på markedet og sørger for at
markedskonsentrasjonen i markedet
ikke blir for stor

c) Et algoritmeråd og datadirektorat b) Algoritmer, personvernet og
skattelegging av selskaper som
Facebook og Google som samler inn
og bruker våre personlige data

PERSPEKTIV 5. UNGDOM med Sondre Hansmark. Unge Venstre

I denne episoden av #LØRN 
snakker, Silvija Seres, med 
leder for Unge Venstre, Sondre 
Hansmark
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LEDER
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?

Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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episode_title

Podcaster gjort i samarbeid med:

episode_title 
intro

Om bedriften 
company_info

Refleksjon 
reflection

Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  language

Persepktiv: perspectives

Innspilt: place

Vert:  lorner

Lytt til podcast

Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
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