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Perspektiv

Helsepolitiske løsninger
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med helsepolitisk 
talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol. Ingvild ble innvalgt 
på Stortinget i 2013, hvor hun da var medlem av Stortingets 
transport- og kommunikasjonskomite. I dag sitter hun i helse- 
og omsorgskomiteen som behandler saker om helsetjenester, 
pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og 
legemidler. I episoden forteller Ingvild om helseundersøkelsen i 
Trøndelag (HUNT), hvilke innovasjonsmuligheter det finnes i norsk 
helsesektor, samt om hvorfor hun mener fagfolk bør stå i front for 
utviklingen av fremtidens e-helse. Denne episoden er en del av 
TeknologiPolitikk.no

Om bedriften
Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets 
symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887, og partiets 
ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er 
sosialdemokrati. De bygger politikk på grunnverdiene frihet, likhet 
og solidaritet.

Refleksjon
Hvilke muligheter har Norge for utvikling av fremtidens 
helsevesen, da i fysisk forstand i henhold til hvordan digitale 
verktøy, og hvilke som behøves, kan frigjøre kraft?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ingvild Kjerkol 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

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  
• E-helse 

Anbefalt lesing: 

• Deep medicine av Eric Topol 
 

POLITICS med Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet

POLITICS
INGVILD KJERKOL
HELSEPOLITISK 
TALSPERSON
ARBEIDERPARTIET

PODKAST #691 HELSEPOLITISKE LØSNINGER. INGVILD KJERKOL, ARBEIDERPARTIET
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Podkast  #691

POLITICS med Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet

 Vi må forstå 
tiden vi lever, og vise til 

løsninger folk har troa på.
- Ingvild Kjerkol



Intervju

6

Utdanning og hobby?
Samfunnsviter, psykologi, drift og 
vedlikehold av IKT-systemer. Har 
tatt opp strikkinga under Covid 19.

Hvem er du, personlig og faglig?
Trondheim, Stjørdalen. Gift. Familie 
med 3 store barn og en hund.

Hva er den viktigste kjerneverdien i 
til ditt parti?
Felleskap, alle må ha en jobb å gå 
til for å skape velferd.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?
Jeg er sosialdemokrat av natur, 
det å ta ansvar og se helheten. 
Jeg trigges av å få være med å 
bestemme!
Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Balansere ulike interesser, 
ikke kjempe enkeltsaker.

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?
Jeg har høye ambisjoner for 
helsetjenesten; Innovere sektoren, 
videreutvikle, demografi i endring: 
åpen sektor, forutsigbarhet for 
leverandører og dyktige fagfolk

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?
1. Saksfører for eHelse (1 innbygger, 
1 journal) lettebent, åpne 
standarder, invester fleksibelt og 
modulært 2. Ny helseplattformen 
i midt-Norge 3. Digitalisering i 
andre sektorer: automatisering i 
industrien

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?
1. Gro Harlem Bruntland 2. Alf 
Daniel Moen 3. Hillary Clinton
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Alt, tverrfaglig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi er et samfunn med høy tillit 
mellom folk og overfor samfunnets 
«trygge autoriteter». Det er små 
forskjeller mellom folk og mellom 
ingeniører og fagarbeidere, 
akademikere og praktiske fag.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Digitaliseringen av offentlig sektor 
kan gå mye raskere – når vi bare 
må!.

Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?
Jeg er engasjert og får tenning. 
Finner raskt rommet for politikken i 
sakene, mellom fag og retorikk. 
Det har funket bra hittil.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Flere må kunne jobbe litt med 
sykdom og helseplager. Vi må 
lykkes bedre med å mobilisere 
de personlige ressursene rundt 
hvert menneske. Velferdstjenesten 
må organiseres slik at de har en 
mer ressursutløsende virkning 
for pasienten eller brukeren. 
Deltakelse er viktig.

Ditt livsmotto?
"Det e aldri så gærli som en trur!"

Kan du oppsummere vår samtale 
med 5 ord?
1. Framoverskuende 
2. Optimistisk 
3. Konkret 
4. Muligheter 
5. Noen barrierer

POLITICS med Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet
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Hvor mange prosent nådde 
arbeidsledigheten 2,5 halv måned etter 
at det norske samfunnet stengte den 12 
mars for å forhindre smitte av Covid-19?
a) 5%
b) 10%
c) 15%

10% Psykiske lidelser og muskel- og 
skjelettsykdommer

HUNT

Om man grovsorterer, hva blir vi oftest 
sykemeldt og uføre av i Norge ifølge 
Ingvild Kjerkol?
a) Ulike kreftsykdommer
b) Hjerte- og karsykdommer
c) Psykiske lidelser og muskel- og
skjelettsykdommer

Hva er navnet på en norsk 
helseundersøkelse som er en av verdens 
største?
a) HUNT
b) HUBRO
c) LHU

POLITICS med Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet

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

POLITICS
INGVILD KJERKOL
HELSEPOLITISK 
TALSPERSON
ARBEIDERPARTIET
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Perspektiv

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: POLITICIAN

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 “Hyper-
normalisation” 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. 

 

POLITICS med Alberte Tennøe Bekkhus, Rød Ungdom

POLITICS
ALBERTE TENNØE 
BEKKHUS
LEDER
RØD UNGDOM

PODKAST #693 FELLES FORSTÅELSE FOR BÆREKRAFT. ALBERTE TENNØE BEKKHUS, RØD UNGDOM
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Podkast  #693

POLITICS 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 arbeids-
plasser, 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.

POLITICS med Alberte Tennøe Bekkhus, Rød Ungdom
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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

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

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

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

POLITICS med Alberte Tennøe Bekkhus, Rød Ungdom

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

POLITICS
ALBERTE TENNØE 
BEKKHUS
LEDER
RØD UNGDOM
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Perspektiv

Utdanning og arbeidsliv, 
hånd i hånd
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
stortingsrepresentant for Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg. 
Marianne er den eneste på Stortinget med doktorgrad, og 
har fra før mangfoldig erfaring fra både medisinsk- og marin 
molekylærbiologis forskning og som rektor. Fra denne erfaringen 
har hun tatt med seg viktigheten av å koble akademia, med 
forskning og utdanning, tettere til næringslivet for å unngå at 
disse jobber i sine lukkede siloer. Det siste året har hun blant 
annet jobbet med å utvikle ny politikk for internasjonalisering 
av utdanning, i tillegg til å sikre god bruk av Norges unike 
helseregisterdata. I episoden forteller Marianne mer om hvordan 
samarbeidet mellom akademia og næringslivet er i dag, hvordan 
man skal styrke dette samarbeidet, samt hvorfor det noen ganger 
er utfordrende for forskere å få tilgang til nyttig data.

Om bedriften
Høyre (H) er et konservativt politisk parti og landets nest eldste 
partiorganisasjon, dannet like etter Venstre i 1884. Partiet setter 
folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. 
Maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremholdt som 
den ideologiske kjernen i Høyre. Partiet identifiserer seg selv som 
et borgerlig parti.

Refleksjon
Hvordan kan vi sammenkoble akademia og næringslivet på en 
bedre måte for å styrke utviklingen av tjenester til folket i Norge 
som en regjerende velferdsstat?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Marianne Synnes 

Emblemsvåg 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: ÅLESUND

Vert:  Silvija Seres
Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• Helsenæringens verdi 2020, fra Menon: 
Lovende utvikling, men viser til at det er 
særlig er to ting bedriftene etterspør for 
å sikre videre vekst.

 

POLITICS med Marianne Synnes Emblemsvåg, Høyre
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MARIANNE SYNNES 
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HØYRE

PODKAST #703 UTDANNING OG ARBEIDSLIV, HÅND I HÅND. MARIANNE SYNNES EMBLEMSVÅG, HØYRE



13

Podkast  #703

POLITICS med Marianne Synnes Emblemsvåg, Høyre

 Det største 
dilemmaet i politikken 

generelt, er at det finnes 
sjelden én løsning som 

fungerer for alle.
- Marianne Synnes 

Emblemsvåg
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Hvem er du, personlig og faglig?
Gift, har to døtre, to bonussønner, 
en sibirkatt og to hester. Trives 
best utendørs- i kajakk, på ski, 
til hest, i bratt fjell m.m.  Er for 
tiden Stortingsrepresentant 
(H), sitter i Utdannings- og 
forskningskomiteen, Nordisk Råd 
og Stortingets teknogruppe.

Hva er den viktigste kjerneverdien i 
ditt parti?
Valgfrihet og mangfold er viktige 
verdier.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?
Å bidra til å gjøre en forskjell 
i positiv retning, og spesielt i 
forhold til utdanning, forskning 
og næringsutvikling. Som rektor 
jobbet jeg med å koble akademia 
med forskning og utdanning tettere 
til næringslivet, for de kan ikke 
eksistere i hver sine lukkede siloer.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Det største dilemmaet i politikken 
generelt, er at det finnes sjelden én 
løsning som fungerer for alle.

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?
1. Satsing på kompetanse og 
livslang læring 
2. Tiltak for gründere:  tilskudd, 
lån og investeringskapital, 
opsjonsbeskatning
3. Forenkling for næringslivet 
- forenkle rapportering, lover og 
regler

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?
1. Utviklet ny politikk for 
internasjonalisering av utdanning 
2. Helsedata og klinisk forskning: 
Sikre god bruk av Norges unike 
helseregisterdata 3. Dra i gang en 
nasjonal debatt om utvikling av 
Thoriumbasert-kjernekraft i Norge

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?
1. Lar meg inspirere i nuet og i møte 
med andre mennesker 
2. Arne Næss – som klatrer, filosof 
og menneskekjenner 
3. Leonardo Da Vinci 
- universalgeniet

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Teknologi og realfag, men også 
digitale og analytiske ferdigheter, 
kommunikative evner, sosial 
intelligens, samt evne til samarbeid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi har gode miljøer innen 
teknologi og realfag, men det 
er bekymringsfullt at unge 
voksne i Norge ikke har gode nok 
matematiske og vitenskapelige 
ferdigheter.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
En påminnelse om hvor 
sammenvevd vi er i en globalisert 
verden, og hvor avhengige vi er av 
verden rundt oss.

Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?
Er nok over gjennomsnittlig opptatt 
av å være etterrettelig, og er opptatt 
av at mine utspill er faktabasert.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Med et samfunn i hurtig 
forandring er utdanning og 
forskning grunnleggende 
forutsetninger for en bærekraftig 
utvikling.

Ditt livsmotto?
Å innse at det som binder oss 
mister sin realitet når vi ikke lenger 
lar oss binde av det, er det samme 
som å oppdage sin iboende frihet 
(Herbst, 1977).

POLITICS med Marianne Synnes Emblemsvåg, Høyre
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Hva utvikles innen helsevesenet i løpet 
av 2020?
a) Helseanalyseplattformer
b) Helse apper for selvstendig innføring
og observasjon av egen personlig
helsedata til bruk i hjemmesykepleien
c) Nye smittevernregler 

Helseanalyseplattformer Biologi Metall

Hva er det Marianne har doktorgrad i?
a) Fysikk
b) Biologi
c) Kjemi

Hva er Thorium egentlig? c
a) Stein
b) Diamant
c) Metall

POLITICS med Marianne Synnes Emblemsvåg, Høyre

Scann og besøk bedriften
https://hoyre.no/
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MARIANNE SYNNES 
EMBLEMSVÅG
STORTINGS-
REPRESENTANT
HØYRE
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Perspektiv

Innovasjon krever 
fremtidstro
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
stortingsrepresentant for Høyre og leder for Teknogruppen, 
Torill Eidsheim. Torill har 25 år bak seg med design og 
markedsføring innen media, møbel og tekstil-industri. I tillegg 
til å være stortingsrepresentant leder hun i dag Teknogruppen, 
som er en tverrpolitisk møteplass for teknologi-interesserte 
stortingsrepresentanter. I episoden reflekterer hun over den 
digitale fremtiden; hva det er som venter oss og hvordan man skal 
jobbe med teknologiutvikling i politikken. Hun forteller blant annet 
at politikere må bevege seg bort fra dagens «silotenkning» for å 
stimulere økonomisk vekst og innovasjon.

Om bedriften
Høyre (H) er et konservativt politisk parti og landets nest eldste 
partiorganisasjon, dannet like etter Venstre i 1884. Partiet setter 
folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. 
Maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremholdt som 
den ideologiske kjernen i Høyre. Partiet identifiserer seg selv som 
et borgerlig parti. Teknogruppen er en tverrpolitisk møteplass for 
teknologi-interesserte stortingsrepresentanter.

Refleksjon
Hva mener du om folkets egen vilje til endring ved globale 
påvirkende krefter slik som Covid pandemien ovenfor hvilket 
resultat av positive normer som spirer ut fra akutte omstillinger? 
Og hvordan skal samfunnet klare å vanne de forbedrende 
utspringene?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Torill Eidsheim 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

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  
• Livslang læring 

Anbefalt lesing: 

• Identitet av Francis Fukuyama - en skarp 
advarsel om at hvis vi ikke skaper en 
universell forståelse av menneskelig 
verdighet, fordømmer vi oss selv til 
kontinuerlig konflikt.
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POLITICS med Torill Eidsheim, Høyre og Teknogruppen

 Vår største oppgave 
politisk akkurat nå, mener 

jeg er å nettopp å skape 
fremtidstro. En krise kan 

skape muligheter, men kun 
dersom man har tro på å 

kunne overvinne den.
- Torill Eidsheim
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Kommer fra Nordhordland like nord 
for Bergen. Har 25 år bak meg med 
design og markedsføring innen 
media, møbel og tekstil-industri. 
Er nå stortingsrepresentant fra 
Hordaland og Høyre.

Hva er den viktigste kjerneverdien 
til ditt parti? 
Troen på enkeltmennesket og at 
fellesskapet blir sterkere når det 
preges av frihet under ansvar.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
Kunne påvirke samfunnets utvikling 
i den retning jeg mener er viktig for 
at våre barn og barnebarn også skal 
kunne få et godt liv.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Jeg har hittil trodd at den største 
opplevde endringen ville komme 
gjennom kunstig intelligens og 
5G, men denne tvungne endringen 
vi nå står i ryster i den normale 
behovsstyrte innovasjons-
utviklingen.

Dine beste tips til innovasjon i 
politikk? 
Politikkens mål, uavhengig av 
partipolitikk, er å gjøre fremtiden 
enda bedre for oss alle. Deretter 
må politikken anerkjenne et bredt 
innovasjonsbegrep som grunnlaget 
for videre økonomisk vekst. Sist 
men ikke minst må vi politisk ut av 
«silotenkingen».

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året? 
1. Helsenæring 
2. Spesialrepresentant for Arktis i 
OSCE 
3. Rus- og psykiatri politikk

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt? 
Bill Gates, Ursula von der Leyen og 
Erna Solberg.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror den verden vi kjenner i 
dag vil være ganske annerledes om 
10 år. Jeg mener vi må bygge opp 
under tettere forbindelser mellom 
ulike fagmiljøer - også mellom 
yrkesfag og akademia.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Å sikre at alle får tilgang til 
utdanning.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Vi KAN endre oss raskt, når vi må. 
Forurensning, digital utvikling og 
sosial adferd er tre områder som 
over natten endret seg. Vi må bruke 
den endringsforståelsen folk har 
fått bærekraftig.

Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det? 
Får ofte høre at jeg er en 
annerledes politiker. Er kanskje litt 
nerdete av meg; liker detaljer men 
prøve å se sammenhengene. Jeg 
har en kreativ yrkesbakgrunn og 
tror det ligger i ryggmargen å tenke 
«annerledes».

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
- Klimaendringer 
- utslippsreduksjon og 
klimatilpasning 
- Utvikling av smarte byer, samfunn 
og miljø - Sosiale forhold 
- utdanning og tilgang til 
arbeidslivet 

Ditt livsmotto? 
Mine barn hevder at mitt motto 
er: Tenk på noe annet, så går det 
(vonde) over.

Kan du oppsummere vår samtale 
med 5 ord? 
I dag velger vi fremtiden.

POLITICS med Torill Eidsheim, Høyre og Teknogruppen
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Hva er en politikers oppgave om hun/han 
står i posisjon i regjering?
a) Påvirke i tidlig fase før det går til
behandling på Stortinget, for deretter å
forsvare
b) Om saken ikke gikk gjennom før det
går til behandling på Stortinget er det
viktig å forsette og kjempe for sin sak
c) Stille mistillit eller kabinettspørsmål
om du vil gjennom med en sak

Påvirke i tidlig fase før det går til 
behandling på Stortinget, for deretter å 
forsvare

De er veldig tidsbegrenset som gjør 
budskapet nødt til å spisses

5G

Hva er positivt med høringer?
a) Dynamikken som skjer i en høring
der alle deltakerne har mulighetene til å
delta med egne kommentarer
b) Fellesskapet man føler
c) De er veldig tidsbegrenset som gjør
budskapet nødt til å spisses

Hva er fremtiden i følge Torill?
a) AI
b) 5G
c) AR/VR

POLITICS med Torill Eidsheim, Høyre og Teknogruppen

Scann og besøk bedriften
https://hoyre.no/
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Perspektiv

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: POLITICIAN

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.  

 

POLITICS med Sandra Bruflot, Unge Høyre
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Podkast  #715

POLITICS 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
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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 og 
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.

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

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

Det er store forskjeller på 
mannsdominerte og kvinnedominerte 
yrker

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 arbeidsmarkdet
b) Det er for få unge i lederstillinger i
Norge
c) Det er store forskjeller på
mannsdominerte og kvinnedominerte
yrker

POLITICS med Sandra Bruflot, Unge Høyre

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

POLITICS
SANDRA BRUFLOT
LEDER
UNGE HØYRE



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

24

Perspektiv

Fremtidens klasserom og 
politisk handlingsvilje
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
Stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og 
Forskningskomiteen for høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. Før 
Mathilde ble innvalgt på Stortinget i 2017 var hun politisk rådgiver 
for helse- og omsorgsminister Bent Høie. På Stortinget har 
hun det siste året jobbet med å utvikle ny kompetansepolitikk 
for høyre slik at voksne kan få mer etter- og videreutdanning. I 
episoden deler hun sine tanker rundt hvilke politiske verktøy vi 
skal ta i bruk for å effektivisere utdanningssystemet vårt, hvorvidt 
vi trenger mer ed-tech i klasserommet, samt om fremtidens 
ferdigheter og finansieringsmodeller.

Om bedriften
Høyre (H) er et konservativt politisk parti og landets nest eldste 
partiorganisasjon, dannet like etter Venstre i 1884. Partiet setter 
folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt. 
Maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremholdt som 
den ideologiske kjernen i Høyre. Partiet identifiserer seg selv som 
et borgerlig parti.

Refleksjon
Digitalisering i skolen er viktig, likevel er det en frykt i samfunnet 
at teknologi gjør at barna mister fordypningsevnen. Hva skal til for 
å skape kloke brukere av teknologien i framtiden?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Mathilde Tybrig Gjedde 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

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  
• Skolepolitikk 

Anbefalt lesing: 

• Verden av i går av Stefan Zweig.
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Podkast  #727

POLITICS med Mathilde Tybrig Gjedde, Høyre

 Jeg har tro på en 
mer smart bruk av ed-

tech i skolen.
- Mathilde Tybrig Gjedde
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Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg har et sterkt 
rettferdighetsinstinkt, jobber 
grundig og sannvittighetsfullt, og er 
nok egentlig litt for utålmodig til å 
være politiker.

Hva er kjerneverdien i din 
organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?
Jo Benkow sa at Høyre er det 
«partiet som best sikrer med 
retten til å være annerledes». 
Han traff blink. Et godt samfunn 
er et samfunn med mange ulike 
fellesskap, der folk får frihet og 
muligheter til å ta egne valg, ta 
ansvar, bli sett og bli stilt krav til.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Skaperevne, fordypningsevne, 
informasjonskyndighet og sosiale 
ferdigheter. Også har jeg ingen 
tro på de som sår tvil om det er 
nødvendig med sikker og fast 
kunnskap i en fremtid der Google-
søk løser de fleste problemer. 
For å være kreativ må man ha 
utholdenhet og evnen til å kjede 
seg og utforske nye sammenhenger.

Hva synes du er interessante nye 
dilemmaer?
Koblingen mellom det store og det 
nære. Større samfunnsendringer 
– digitalisering, klimaendringer, 
automatisering 
– gjør at arbeidsplassene endrer 
seg, kravet til kompetanse skjerpes 
og endringstakten øker.

Noen som inspirerer deg?
Jeg inspireres av mennesker som 
har egenskaper og ferdigheter 
som jeg foreløpig mangler. Også 
lar jeg meg inspirere av håndfaste 
problemer. Problemer som jeg er 
overbevist om kan løses.

Dine aller viktigste prosjekter det 
siste året?
Jeg har jobbet med å utvikle ny 
kompetansepolitikk for Høyre. 
Det handler rett og slett om 
hvordan vi skal rigge systemet 
slik at voksne kan få mer etter- 
og videreutdanning, og er et 
felt der det var rom for mye 
politikkutvikling. I tillegg har jeg 
tatt et dypdykk inn i klima- og 
miljøfeltet.

Dine beste tips til innovasjon i 
politikk?
Reis ut, lytt til folk og konkluder 
med hva som er problemet. Når 
man først har definert et problem, 
så bør man diskutere løsninger som 
ikke er 
1) innføre et forbud/påbud, 
2) øremerke, 
3) bruke mer penger på toppen 
av det som allerede bevilges. Jeg 
opplever at det store økonomiske 
handlingsrommet har gitt politikere 
råd til å være litt politisk late de 
siste tiårene.

Hva er Norges egentlige fordel?
Høy tillit, og opplevelse av 
tilhørighet til samfunnet og til 
hverandre.

Viktigste overraskelse fra 
Covid-19?
Vi er kreative når vi må være det. 
Krise skaper større risikovillighet.

Ditt livsmotto?
Jeg er fortsatt i tenkeboksen. Jeg 
tror jeg skal leve et lengre liv før jeg 
velger meg ut et livsmotto.

POLITICS med Mathilde Tybrig Gjedde, Høyre
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Hvilke tiltak ønsker man å iverksette 
for å gjøre det enklere for flere å 
videreutdanne seg?
a) Satse på digitale utdannelser
b) Legge til rette for at flere kan få
støttet utdanningen av sin arbeidsplass
c) Etablere kortere, modulbaserte og
kompetansehevende program

Etablere kortere, modulbaserte og 
kompetansehevende program

At barna får dårligere fordypningsevne Ja, det er først og fremst viktig for at 
elevene skal se sammenheng mellom 
ting

Hva er bekymringen knyttet til barn og 
teknologi?
a) At barna får dårligere fordypningsevne
b) At barna får dårligere konsentrasjon
c) At barna bli avhengig

Er det viktig med tverrfaglige tema som 
del av læreplan?
a) Nei, dette ødelegger for fordypningen
av de ulike temaene
b) I noen fag er det viktig med
tverrfaglighet, men ikke alle
c) Ja, det er først og fremst viktig for at
elevene skal se sammenheng mellom
ting

POLITICS med Mathilde Tybrig Gjedde, Høyre

Scann og besøk bedriften
www.hoyre.no
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Perspektiv

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 
ungdomsorganisasjon. 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: POLITICIAN

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! 

 

POLITICS med Ina Libak, AUF
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Podkast  #736

POLITICS med Ina Libak, AUF

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

plass.
- Ina Libak



Intervju

30

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.

POLITICS med Ina Libak, AUF
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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

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

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

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

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

POLITICS med Ina Libak, AUF

Scann og besøk bedriften
https://auf.no/
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Perspektiv

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 
kristendemokratisk 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: POLITICIAN

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/
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 Samfunnet 
bygges nedenfra, det er 

enkeltpersoners gode ideer 
som vil bli nye jobber i 

fremtiden.
- Edel Marie Haukland
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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.

POLITICS med Edel Marie Haukland, KrFU
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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

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

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

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 bærekraftsmålene

POLITICS med Edel Marie Haukland, KrFU

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

Enkeltmenneskets frihet 
og kulturkunnskap
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avtroppende 
partileder i Venstre, Trine Skei Grande. Trine meldte seg inn 
i partiet som 13 åring for å ta opp kampen mot forskjeller i 
samfunnet. Nå reflekterer hun over tiden som kommer etter 
mange år som leder, og om møtene og historiene fra mennesker 
landet rundt som er viktige for å skape god politikk. Hvordan 
konverterer vi kompetansen vi har i dag til produkter i fremtiden? 
Er vi flinke nok til å fortelle historier i politikken, eller blir vi for 
teknisk? - Dette er noen av problemstillingene som blir diskutert.

Om bedriften
Venstre (V) er Norges eldste politiske parti, stiftet 28. januar 1884. 
Venstre er et liberalt parti og tilhører den borgerlige blokken. Trine 
Skei Grande er partileder fra 2010 og var parlamentarisk leder fra 
2009 til 2018.

Refleksjon
Covid-19 har presset utdanningssystemer til å bli mer digitale som 
har medført at flere kan delta. Trine snakker om livslang læring; 
at man i godt voksen alder kan kurse seg eller ta etterutdanning. 
Men dette er dyrt. Hvordan vil det være gunstig for bedrifter å 
støtte sine ansatte økonomisk slik at de kan dyrke fremtidsrettet 
kunnskap som gagner bedriften i retur?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Trine Skei Grande 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

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: 

• Leser meg opp på Kina akkurat nå.
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 Drivkraften min 
er enkeltmenneskets sin 

frihet, vi er ulike og det må 
være rom for å kunne ta 

ulike valg.
- Trine Skei Grande
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg har vært både kulturminister 
og kunnskapsminister, og har sittet 
på Stortinget i nesten 20 år. Før 
det var jeg byråd i Oslo for kultur 
og utdanning, og har i tillegg sittet 
i bystyret. Før det igjen hadde 
jeg lederroller i ulike frivillige 
organisasjoner. Har utdannelse i 
bunn fra universitetet hvor jeg har 
tatt statsvitenskap, sosialøkonomi 
og historie. Kanskje den viktigste 
balasten jeg har som politiker er at 
jeg har jobbet og hatt lederroller 
i mange forskjellige frivillige 
organisasjoner. Mye av den beste 
lederskoleringen får man gjennom 
NGOer og denne type jobbing. Jeg 
hadde mitt første lederverv som 
12/13 år, og har fått mange store 
utfordringer siden det. Jeg begynte 
å engasjere meg i Venstre da jeg 
var 13 år. Litt på grunn av klima og 
miljø som jeg alltid har vært opptatt 
av, men det var også på grunn 
av Alta-utbyggingen som på den 
tiden var i fokus hvor jeg følte at 
storsamfunnet tråkket på og gjorde 
individer små. Så engasjementet 
mitt da jeg var liten handlet 
både om miljø, men også om at 
storsamfunnet ikke skal herse 
med borgerne sine på den måten. 
Som kulturminister jobbet jeg med 

kulturmeldinger, ytringsfrihet og 
en ny måte å tenke kulturpolitikk 
på. Jeg har lært om en norsk 
administrasjon som er fantastisk og 
som jeg tror alle sammen som har 
vært statsråd får en enorm respekt 
for, både i forhold til lojaliteten 
men også den faglige kunnskapen – 
norsk byråkrati. Jeg har klart å sitte 
gjennom både en flertallsregjering 
og en mindretallsregjering. Det er 
to vidt forskjellige hverdager. Jeg 
har erfart at du ikke klarer å få til 
noe hvis du ikke har flertall. 

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg? Enkeltmenneskets 
frihet. Frie mennesker skaper i 
fellesskap gode samfunn, men skal 
du skape frie mennesker må du 
gi dem en balast slik at de kan ta 
valg. Derfor er skole og utdanning 
en ideologisk ting for meg; det 
handler om frigjøring av mennesker. 
Kulturen er drivkraften i det som er 
med å utvikle samfunnet gjennom 
debatt og ytringsfrihet.

POLITICS med Trine Skei Grande, Venstre
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Hva fremhever Trine Skei Grande som 
en essensiell innfallsvinkel til det å 
arbeide politisk, som noen ganger ikke 
vektlegges godt nok i media, og som 
kanskje også er et poeng overførbart til 
andre yrker, bransjer og prosesser hvor 
man arbeider med beslutningstaking?
a) Politikere arbeider ut i fra et fokus
om prioriteringer, ettersom alt ikke kan
viktig, må man velge seg noe som skal
være viktig, og at man er nødt til å ha
fleksibilitet på hvilke kamper man skal
ta på tvers av det politiske landskapet,
hvis ikke ender man opp med å ikke få
igjennom og gjennomført noen ting
b) Politikere er avhengig av å kunne stå
100% bak sitt partis kjernesaker. Alle bør
står tro bak sine verdier
c) Uansett yrke, bransje eller prosess -
lær av feil!

Politikere arbeider ut i fra et fokus om 
prioriteringer, ettersom alt ikke kan 
viktig, må man velge seg noe som skal 
være viktig, og at man er nødt til å ha 
fleksibilitet på hvilke kamper man skal 
ta på tvers av det politiske landskapet, 
hvis ikke ender man opp med å ikke få 
igjennom og gjennomført noen ting

Kulturpolitikk handler om å se hva 
som er essensielle og unike verdier for 
Norge, som som beriker det moderne 
mangfoldet Norge har kulturelt i dag, og 
som vi skal fortsatte å utvikle fremover

Om frigjøringen av mennesket, og 
autonomien som skapes i et menneske 
gjennom utdanning

Hva menes med kulturpolitikk?
a) Kulturpolitikk handler om å se hva
som er essensielle og unike verdier for
Norge, som som beriker det moderne
mangfoldet Norge har kulturelt i dag, og
som vi skal fortsatte å utvikle fremover
b) Kulturpolitikk handler om å bevare
den Norske kulturhistorien, og hvordan
vi påminner oss om det påfallende i at
lite land som Norge har frembragt kunst
og kultur som har blitt relevant over hele
verden
c) Kulturpolitikk er politikk om
ytringsfrihet, og det å legge til rette for
dette i samfunnet

Hva handler utdanning om for Trine Skei 
Grande?
a) Om å skape kompetanse, forståelse
og innovativ kreativitet, noe som vil gi
Norge en fremtidig arbeidskraft som
er konkurransedyktig i det globale
markedet
b) Om å overføre de Norske verdiene som
har bygget landets ideer om samfunn,
velferd, fred og samarbeid, gjennom den
sosiale kontrakten utdanningssystemet
vårt utgjør for oss
c) Om frigjøringen av mennesket, og
autonomien som skapes i et menneske
gjennom utdanning

POLITICS med Trine Skei Grande, Venstre

Scann og besøk bedriften
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Perspektiv

En digital reise
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende 
direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid. Heidi har lang fartstid 
innen teknologipolitikk og likestillingspolitikk, blant annet fra 
Kunnskapsdepartementet. Etter 16 år i IKT-Norge går hun etter 
sommeren over til Den Norske Forleggerforening, som står 
foran en stor digital omstilling. I samtalen reflekterer Heidi over 
hva hun har lært etter å ha jobbet i 16 år med å skape gode 
rammebetingelser for det digitale næringslivet. Hun forteller 
blant annet om hvordan teknologipolitikk har gått fra å være en 
«nerdete» samtale til en diskusjon om hvordan man skal løse 
store samfunnsutfordringer.

Om bedriften
IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber 
for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale 
næringslivet. IKT-Norge ble kåret til en av IT-bransjens beste 
lobbyorganisasjoner av Computerworld i juli 2004, og av MMI i 
februar 2006.

Refleksjon
Silvija og Heidi diskuterer viktigheten av å kunne koble av den 
digitale verden, og å få nok sanselig stimuli, opplevelser, sosial 
trening med sine utfordringer, ute i den virkelige verden. Stadig 
mer forskning viser at skjermtid uten struktur og måtehold 
kan være skadelig, og fremtidige generasjoner av VR-teknologi 
kan utfordre oss på skillet mellom virtualitet og virkelighet. 
Hvordan kan samfunnet balansere mellom å videreutvikle denne 
teknologien, og samtidig regulere bruken av den så den blir 
helsemessig forsvarlig?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Heidi Austlid 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN
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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: 

• Akkurat nå leser jeg mye av Jon Fosse – 
som er en nydelig dans å trå seg gjennom

• Sara Omar – Dødevaskeren, en utrolig 
sterk bok
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 Det finnes data som 
er verdifull for utviklingen 

av velferdsstaten. Data 
bør jo brukes til å 

persontilpasse tjenester og 
service fra offentlig sektor. 
Det er et hav av muligheter 
som er mye, mye større enn 

de utfordringene vi står 
i, men vi diskuterer bare 

utfordringene.
- Heidi Austlid
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Hvem er du, personlig og faglig?
Jobber som administrerende 
direktør i IKT-Norge. Etter 
16 år skal jeg gå over til Den 
Norske Forleggerforening som 
administrerende direktør. Før jeg 
begynte å jobbe i IKT-Norge jobbet 
jeg i kunnskapsdepartementet 
hvor jeg blant annet jobbet 
med likestillingspolitikk og 
teknologipolitikk. Nå bor jeg i Oslo 
med mine to barn. Har i det siste 
blitt en slags hobbygartner og 
har spesialisert meg på å dyrke 
agurker. Jeg kommer opprinnelig 
fra en pedagog-familie hvor 
dyrking av diverse grønnsaker var 
populært. Det er kanskje der agurk-
fascinasjonen min kommer fra. 
Ellers liker jeg veldig godt å gjøre 
helt andre ting enn å sitte foran 
en skjerm når jeg ikke er på jobb. 
Er veldig opptatt av ungene mine 
sine oppvekstsvilkår og prøver å 
engasjere meg så mye som mulig 
i det. Som person trigges jeg 
veldig av det som er umulig. Jeg er 
optimist og tenker at det må være 
mulig å gjøre det umulige mulig. 
Man må bare tenke smart nok. Det 
var det bestefaren min som lærte 
meg.

Hva er det viktigste oppdraget i 
din organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?
IKT-Norge er en bransjeorganisasjon 
for IT-næringen. IT-næringen 
vokser i alle bredder nå, og det 
er veldig mange som definerer 
seg som å være en del av det 
digitale næringslivet. IKT-Norge 
sin jobb handler om å skape gode 
rammebetingelser for dette digitale 
næringslivet. Vi skal gi verdi tilbake 
til medlemmene slik at de kan 
drive forretning på bedre måter. 
Da jeg startet handlet IKT-politikk 
om teknologi og ting som folk 
ikke forstod, og veldig lite om hva 
det betydde for endring i offentlig 
sektor, helsesektoren, utdanning 
osv. Men teknologipolitikk har nå 
gått fra å være en ganske nerdete 
samtale til å bli en diskusjon om 
hvordan teknologi kan være med på 
å løse store samfunnsutfordringer 
som vi står ovenfor, både nasjonalt 
og internasjonalt. Det er enormt 
spennende.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har lenge vært et land med en 
av verdens beste infrastrukturer. Vi 
er også veldig digitalt modne som 
forbrukere. Coronasituasjonen har 
til og med vist oss at det er mulig 
å jobbe både enda smartere og 
enklere.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Vi har uten tvil blitt bedre på 
teknologiske hjelpemidler. Jeg tror 
man må prøve å bli flinkere på å 
sette grenser fordi jobb og fritid 
flyter over i hverandre i disse tider. 
Jeg merker selv at jeg blir veldig 
skjerm-trøtt.

POLITICS med Heidi Austlid, IKT-Norge
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Hva forteller
a) Da Senter for IKT i utdanning ble
opprettet i 2010
b) Da Digitaliseringsrådet publiserte
Digitaliseringsrundskrivet 2016
c) Da næringslivet og det offentlige
gikk sammen om å begynne å bruke og
definere begrepet om digitalisering

Da næringslivet og det offentlige gikk 
sammen om å begynne å bruke og 
definere begrepet om digitalisering

Å pushe på for gode rammebetingelser 
for det digitale næringslivet

Vi lever i et velferdssamfunn hvor 
sensitiv persondata om helse ikke kan 
misbrukes av private aktører, som for 
eksempel forsikringsselskaper

Hva er mandatet til de som jobber i IKT-
Norge?
a) Å jobbe for at flere unge velger
utdannelser av verdi det digitalisert
samfunne
b) Å pushe på for gode rammebetingelser
for det digitale næringslivet
c) Å drive lobbyvirksomhet for at digital
innovasjon vektlegges politisk

Hva fremhever Hilde og Silvija som noe 
som kan tale for at sensitiv persondata 
burde deles mer innen helsesektoren i 
Norge?
a) Balansen mellom hva vi velger å gi fra
oss av digital persondata til utenlandske
tjenester og norske tjenester, for
eksempel innen kommunikasjon, viser et
mønster om en skjevdeling som kanskje
ikke går i Norges favør. Norske offentlige
sektorer bør ikke basere seg på data om
befolkningen, lagret hos internasjonale
aktører
b) Norges helsesektor og innovatører
på health-tech behøver at befolkningen 
bidrar med all den data de kan få, 
for å utvikle og tilpasse det beste 
helsetilbudet for samfunnet vår
c) Vi lever i et velferdssamfunn hvor
sensitiv persondata om helse ikke kan
misbrukes av private aktører, som for
eksempel forsikringsselskaper

POLITICS med Heidi Austlid, IKT-Norge

Scann og besøk bedriften
https://www.ikt-norge.no/
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Perspektiv

Nøkkelen til god 
formidling er kunnskap
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med 
fagforeningsleder og fysiker, Lise Randeberg. Hun er opptatt 
av kreativitet og nysgjerrighet, og som professor ved NTNU og 
president i Tekna utdyper hun hvordan vi skal kunne vekke lysten 
og nysgjerrigheten til å lære.  

Om bedriften
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) er Norges største 
forening av akademikere. Foreningen er en videreføring av Den 
norske ingeniør- og arkitektforening, som ble stiftet i 1874. 
Foreningen organiserer personer med mastergrad eller mer 
innen teknologi og realfag, og har per august 2020 ca. 85 000 
medlemmer. Tekna tilbyr blant annet juridisk bistand, faglige 
tilbud og nettverk over hele landet, samt en av landets beste 
bank- og forsikringsavtaler.

Refleksjon
Tekna vil at flere bedrifter skal fokusere på kompetanse i stedet 
for ansiennitet. Hva kan være problematisk med denne metoden? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Lise Randeberg 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon 
• De nye jobbene 
• Digitale rettigheter 

Anbefalt lesing: 

• https://www.tekna.no/
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 Du kan ikke klage 
på noe du ikke har prøvd å 

forandre
- Lise Randeberg
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Hvem er du, personlig og faglig?    
Er utdannet sivilingeniør og har en 
doktorgrad i fysikalsk elektronikk. 
Er professor på NTNU i fotonikk 
og biomedisinsk optikk. I korte 
trekk handler det om hvordan du 
kan bruke lys til å diagnostisere og 
forstå sykdommer. Jeg kommer fra 
Namsos, en liten by hvor det ikke 
var veldig mye fokus på realfag. Jeg 
fattet interesse for det uansett, og 
utgangspunktet var faktisk en reke. 
Min eldre bror tok biologi og fikk en 
lekse hvor han skulle demontere en 
reke. Som femåring satt jeg der og 
ble veldig fascinert.  
 
Hva gjør du på jobb?  
Som professor ved NTNU jobber 
jeg med å utvikle ny diagnostisk 
og medisinsk teknologi. Jeg har 
vært opptatt av sykdommer og 
tilstander som det ikke er forsket 
så mye på, men hvor det er et 
enormt stort behov for utvikling. 
Gründerbedriften min jobber med å 
få til digital diagnostikk av gulsott 
hos nyfødte. Jeg har også et annet 
prosjekt på gang hvor vi bruker 
maskinlæring for diagnostikk av 
leddgikt.  
 

I Tekna jobber vi med å skape en 
plattform for å få til den endringen 
som må til i samfunnet. Tekna 
har snart 85 000 medlemmer, 
og alle disse medlemmene har 
minst en mastergrad innen realfag 
eller teknologi. Disse jobber i alle 
sektorer og innenfor alle fagfelt 
på digitalisering, teknologi og 
realfag. Denne enorme faglige 
bredden gjør at vi har tilgang på 
kompetansen i hodene til disse 
85 000 medlemmene. Derfor er det 
en ekstremt god plattform når man 
skal finne nye digitale løsninger 
fremover og løfte politikken til et 
nytt nivå.  
 
Hvorfor er det spennende?  
Fundamentet hos oss teknologer 
og ingeniører er at vi har fått 
noen teknologiske verktøy som 
er så viktige når samfunnet skal 
omstilles. Vi kan skape næringer 
for fremtiden. Du kan nesten si at 
vi har et ansvar for å bruke den 
kompetansen vi har for det beste 
for samfunnet.  
  
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?    
Du må forstå teknologi; forstå hva 
det innebærer og ha evnen til å 
se muligheter, men du må også 
forstå begrensningene. Det er 
først da du kan lage et fornuftig 
rammeverk, reguleringer og 

politikk for å løfte det området. 
Jeg tror også at vi teknologer og 
ingeniører behøver den andre 
kompetansen rundt oss til å hjelpe 
oss med å sette teknologien inn i 
et samfunnsperspektiv. Derfor er 
tverrfaglighet essensielt; vi trenger 
teknologer i kombinasjon med 
humanister og samfunnsvitere 
som kan sette ting i et 
samfunnsperspektiv.  

POLITICS med Lise Randeberg, Tekna
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Hvilket tema engasjerer Tekna seg 
spesielt ovenfor?
a) Behovet for flere kvinner innen
tekniske fag og yrker
b) Behovet for IKT-kompetanse
c) Behovet for livslang læring; ikke bare
for sine ansatte, men for alle norske
borgere

Behovet for IKT-kompetanse Alle har minst ett masterfag i et realfag 
eller inne teknologi

I stedet for å fokusere på ansiennitet er 
de mer opptatt av deres kompetanse

Tekna har rundt 85000 medlemmer. Hva 
er felles for alle disse?
a) Alle er kvinner
b) Alle har skiftet yrke i løpet av sitt
voksne liv
c) Alle har minst ett masterfag i et
realfag eller inne teknologi

Hvordan skiller Tekna seg ut når det 
kommer til vurdering av sine ansatte?
a) I stedet for å fokusere på ansiennitet
er de mer opptatt av deres kompetanse
b) Om Tekna ser at en ansatt faller
utenfor pga manglende kompetanse
innen et felt får de gratis kurs slik at de
kan bli værende i bedriften
c) Når de ansetter ser de hverken på
kjønn eller alder, kun kompetanse

POLITICS med Lise Randeberg, Tekna

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

POLITICS
LISE RANDEBERG
PRESIDENT
TEKNA



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

48

Perspektiv

Samfunnsutvikling 
og forskningsdrevet 
innovasjon
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med daglig leder 
i Technoport, Karianne Tung, om innovasjon og teknologiutvikling 
som virkemiddel for et bedre samfunn. Som nyvalgt leder 
i Technoport går samtalen også inn på motivasjonen for 
utviklingsmulighetene i Trondheim.  

Om bedriften
Technoport er en norsk organisasjon som har som hovedmål å 
stimulere til utvikling av smarte teknologiske løsninger for en 
grønnere økonomi, gjennom årlige konferanser, workshops og 
andre arrangementer og møteplasser. Technoport ble etablert i 
2005 som en teknologifestival.

Refleksjon
Hvilken levetid har silo-basert kunnskap i et fokuset av å fremme 
tverrfaglig kompetanse?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Karianne Tung 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring 
• Det nye samfunnet

Anbefalt lesing: 

• https://futuretodayinstitute.com/2020-
tech-trends/  

• https://www.technologyreview.com/10-
breakthrough-technologies/2020/  
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 Jeg ønsker å 
løfte betydningen 

av forskningsdrevet 
innovasjon.

- Karianne Tung
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Hva er den viktigste kjerneverdien 
i til ditt parti? Fellesskap og at alle 
skal ha en mulighet, uavhengig av 
bakgrunn.     
   
Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? De positive gevinstene 
det gir å satse på innovasjon fra 
forskningsmiljøer. Betydningen 
av resultatet for samfunnet og 
enkeltmennesker.   
Blir også motivert når jeg ser alle 
mulighetene Trondheim har.   
   
Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?   
1. Etikk og personvern.   
2. Fordeling av goder i et fellesskap:  
Maktkonsentrasjon av kapital, 
innflytelse og kunnskap (data) – 
derav også spørsmål om politisk 
konsentrasjon.   
   
Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk? Offentlig sektor:   
- Innkjøpsordninger.   
- Funksjonskrav i stedet for 
kravspesifikasjoner (Nye Veier er et 
eksempel)  
- De fleste innovasjoner/ideer 
skjer i eksisterende virksomheter 
(medarbeiderdrevet innovasjon). Da 
må det være tid, rom og kultur for 
innovasjon.   

Privat sektor:   
Avhengig av tilgang til ny kunnskap. 
Må være tett kobling mellom FoU-
miljø og næringslivet.   
   
Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?   
Viktigste prosjekter for Technoport:   
- Løfte betydningen av 
forskningsdrevet innovasjon  
- NTNUs campussamling og Ocean 
Space.   
- Studentinnovasjon  
- Innovasjonsdistrikt Elgeseter.   

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Hvilken kompetanse er ikke 
relevant for fremtiden?  
Tverrfaglig kompetanse vil i 
større grad vokse frem (evnen 
til å kombinere kunnskap til nye 
områder).   

Videre har vi:   
a. Autonomi/digitalisering og 
havromsteknologi  
b. AI  
c. Quantum computing  
d. Bioteknologi (Covid 19, 
laboratorie kjøtt og fisk)  
e. Energitransisjon  
f. Etikk og lovreguleringer som 
sikrer integreringen av ny teknologi 
trygt i samfunnet.   
   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?   
Pga Norges fortrinn kan vi gjøre det 
godt på tverrfagligehet.   
- Autonomi/digitalisering, 
havromssteknologi  
- Energi  
- Kunstig intelligens (AI lab – 
NTNU)  
- Etikk (UiA prof. F. LeRonShults)  
  
Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?  
Ny bevissthet om smittevern, 
reising og hvordan vi fysisk 
omgås hverandre.Digitalisering 
av arbeidslivet. Samt at det kan 
gå raskt når vi først trykker på 
knappen.  
 

Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?  
Er fremdeles litt politiker på siden 
av jobben (sitter i bystyret for AP 
i Trondheim). Fungerer bra, liker å 
være kunnskapsbasert med solide 
verdier plantet i bunn.  
 
Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
Teknologi spiller – og vil spille en 
fundamental rolle i å gjøre verden 
mer bærekraftig, og i å løse FNs 
bærekraftsmål.  
 
Ditt livsmotto?   
Livet skal nytes – ikke bare ytes.  
 
Kan du oppsummere vår samtale 
med 5 ord?   
Teknologi og innovasjon er (helt) 
nødvendig!  

POLITICS med Karianne Tung, Technoport
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Hva er hensikten for Technoport sin 
årlige konferanse?
a) Fremme etisk teknologi
b) Fremme forskningsbasert teknologisk
innovasjon og nestegenerasjons
teknologier
c) Fremme nye teknologiske
arbeidsplasser i Norge og digitalisering av
offentlig sektor

Fremme forskningsbasert teknologisk 
innovasjon og nestegenerasjons 
teknologier

Livslang læring og det å skape nye 
relevante jobber i nye relevante 
industrier

Økt verdiskaping og lønninger

Hvilke temaer mener Silvija mangler i 
partiprogrammene?
a) Hvordan samfunnet i helhet skal
digitaliseres og hvem som skal gjøre det
b) Klarer tiltak for klima- og
bærekraftmålene
c) Livslang læring og det å skape
nye relevante jobber i nye relevante
industrier

Hva sier Karianne økte da vi i historien 
gikk fra å bruke hest til å bruke bil?
a) Økt arbeidsledighet og økt
matproduksjon
b) Økt verdiskaping og lønninger
c) Økt verdiskaping og økt
arbeidsledighet

POLITICS med Karianne Tung, Technoport

Scann og besøk bedriften
https://technoport.no/
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Perspektiv

Klimapolitikk og marine 
ressurser
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med nestleder 
i Miljøpartiet De Grønne, Kriss Rokkan Iversen, om grønn 
politikk, klimaansvar og politisk handlingsvilje. Iversen har også 
en doktorgrad på det marine økosystemet i Arktis. Hun forteller 
om ønsket for å bidra til en bærekraftig utvikling av Norge og 
verden.? Og hva betyr det at Nidarosdomen er bygd på tørrfesk?  

Om bedriften
Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et grønt norsk politisk parti som 
mener skillet mellom «grønt og grått» er viktigere enn skillet 
mellom «rødt og blått». Partiet ble stiftet den 29. oktober 1988 
og er i dag representert med ett mandat på Stortinget (Une Aina 
Bastholm) i perioden 2017–2021.

Refleksjon
Vi må sakte, men sikkert endre oss til å bli grønnere for å redde 
kloden, men hva kan være problematisk for innbyggerne som får 
vindmølleparker i deres nærmeste naturområder? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Kriss Rokkan Iversen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring 
• Klimapolitikk 
• Marine ressurser

Anbefalt lesing: 

• https://www.mdg.no/
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 Siden dagen jeg ble 
født har dyrelivet på jorda 

allerede blitt halvert
- Kriss Rokkan Iversen
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Hvem er du, personlig og faglig?  
På et personlig plan, er jeg 
en kombinasjon av åpent 
følelsesmenneske og engasjert 
kunnskapsjeger.Faglig sett, ser 
jeg mer og mer at jeg er en 
systemtenker og en som liker 
å tenke lange tanker utenfor 
boksen. Min bakgrunn som 
økosystemforsker, har vist seg 
anvendelig for både som gründer, 
viserektor og nå som politiker.   
   
Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
MDG er et politisk verksted for 
løsninger som skal skape et 
bærekraftig samfunn i økologisk 
balanse, der vi alle kan leve rike 
liv. Det er utrolig motiverende og 
givende å være en del av et politisk 
fellesskap som tør å tenke ut nye 
politiske løsninger.  
  
Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?  
Jeg tror min varierte bakgrunn har 
gitt meg en evne til å søke etter 
helhetlige løsninger på tvers av 
tradisjonelle siloer og tankesett. 
Jeg tenker ofte i konsepter 
og systemer, der eksisterende 
barrierer og mulige løsninger på 
disse utkrystalliserer seg.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Jeg tror vi må ha større fokus på 
å styrke menneskelige egenskaper 
og ferdigheter, som kreativitet, 
kommunikasjon, samarbeid, evne 
til kritisk tenkning og andre såkalte 
"21st Century Skills"-kompetanser 
der mennesket har et fortrinn 
sammenlignet med kunstig 
intelligens. Siden innovasjonskraft, 
omstillingsevne og bærekraftig 
utviklings posisjon som sentrale 
drivere i samfunnsutviklingen bare 
vil styrke seg ytterligere i tiden 
fremover, tror jeg også at denne 
typen kompetanse vil bli stadig 
mer attraktiv i arbeidsmarkedet. 
Digitaliseringen gir også et 
potensial for «analogt backlash» 
der «analoge» ferdigheter kan øke 
betydelig i verdi.  
  
Noen interessante nye dilemmaer?   
Jeg tror vi er inne i et paradigme-
skifte i forhold til hvilken type 
kunnskap som vil være mest 
relevant fremover - og at det vil 
skape nye dilemmaer i forhold til 
hvordan utdanningssystemet vårt 
er bygget opp.  
  
Hvem inspirerer deg?  
James  Lovelock, ElonMusk  
ogGreta  Thunberg.   
  

Har Norge noen unike muligheter?   
Vi har for det første «vunnet» 
i ressurslotteriet. Når det 
kombineres med et velfungerende 
demokrati, penger på bok, 
teknologitilgang og, ikke minst, 
høyt kunnskapsnivå i befolkningen, 
er det ingen grenser for hva vi kan 
få til når vi bestemmer oss for det.   
   
Beste overraskelse fra Covid-19?   
Det må være hvor fort man lyktes 
med å få på plass digitale løsninger 
i utdanningssystemet vårt. 
  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
Bærekraft MÅ legges til grunn for 
alt vi som samfunn foretar oss 
fremover. For næringslivsaktører 
som skal være relevante og 
konkurransedyktige fra nå av, 
tenker jeg at det vil bli så enkelt 
som dette: Go green or go home.  
  
Ditt livsmotto?   
Vær endringen du ønsker å se i 
verden.  

POLITICS med Kriss Rokkan Iversen, Miljøpartiet De Grønne
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Hvilke menneskelige egenskaper blir 
sett som viktige endringsagenter for 
Miljøpartiet De Grønne?
a) Det å kunne se og tenke i system
b) Være kreativ og sosial for å bidra til
løsninger basert på samarbeidsdiskusjon
c) A-menneske og energirik for å utnytte
dagene med arbeidsoppgaver som blir
utført

Det å kunne se og tenke i system Verne 30% av all natur til havs og til 
lands og samtidig restaurere natur

11% landlig uberørt natur

Hva går EU sin strategi for 
naturmangfold ut på?
a) Verne 30% av all natur til havs og til
lands og samtidig restaurere natur
b) Minske utslippene til hele verdens
enkeltpersoner med 30% innen 2030
c) Kartlegge og analysere utslipp ved
bruk av AI og drive forskning innen IoT
som skal forhindre unødvendige utslipp

Hvor stor andel av Norge er uberørt 
natur?
a) 11% landlig uberørt natur
b) 25% havlig uberørt natur
c) 50-60% av Norge er uberørt natur,
men kan likevel ikke brukes for en
effektiv næring på grunna av usolid grunn

POLITICS med Kriss Rokkan Iversen, Miljøpartiet De Grønne

Scann og besøk bedriften
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Perspektiv

Næringspolitikk 
og internasjonal 
teknologieksport
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres med direktør 
for næringspolitikk i IKT-Norge, Liv Freihow, om hvordan 
selskapet jobber for at IT og techbedrifter i Norge skal lykkes med 
etablering, vekst og eksport. Freihow er spesielt opptatt av norsk 
teknologieksport, og hevder vi må finne bedre løsninger og tørre ta 
steget ut i et større marked enn det vi satser på i dag.  

Om bedriften
IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber 
for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale 
næringslivet. IKT-Norge ble kåret til en av IT-bransjens beste 
lobbyorganisasjoner av Computerworld i juli 2004, og av MMI i 
februar 2006.

Refleksjon
Dersom vi ikke satser på mer sammensatt tverrfaglig kompetanse 
fremover, hvordan vil innovasjonen og utviklingen utarter seg?   
 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Liv Freihow 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring

Anbefalt lesing: 

• https://www.ikt-norge.no/
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POLITICS med Liv Freihow, IKT-Norge

 Norge taper 
markedsandeler og 

omsetning internasjonalt 
hvert år, og det er 

dramatisk. De får ikke 
vekstkapitalen de har 

behov for, og så handler 
det om at vi fokuserer for 
mye på Norden og Nord-
Europa, men vi tørr ikke 

ta steget ut i det markedet 
som virkelig vokser, som 

for eksempel Kina
- Liv Freihow
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg blir fort tent og engasjert av en 
ny utfordring. Gir meg aldri!   
 
Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
Vi jobber for at IT/tech bedrifter i 
Norge skal lykkes med etablering, 
vekst og eksport. Gjøre det lettere 
for bedriftene å gjøre den jobben 
de helst vil - å utvikle og selge 
fantastiske digitale løsninger.   
 
Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?  
Jeg forstår hvordan politikk og 
næringsliv henger sammen og er 
gjensidig avhengig av hverandre.  
 
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Veldig mye av det samme som er 
relevant idag, men kombinert med 
teknologiforståelse og selvstendig, 
kritisk tenkning.  
 
Noen interessante nye dilemmaer?   
Slette Smittestopp men ikke 
Instagram? Mase om at barna må 
lære seg programmering, men også 
ville at de leser bøker på papir.   
 

Hvem inspirerer deg?  
Folk som er lidenskapelige, og som 
har godt humør!   
   
Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?  
Før Covid-19 - få fokus på at 
norsk eksport pt er altfor svak 
og at vi taper markedsandeler 
internasjonalt hvert år. Vi må 
snu den norske eksportriggen. 
Etter Covid-19 - hjelpe politikere 
forstå næringslivets behov under 
pandemien, og ha fokus på 
medlemmene våre - at de skal 
klare seg best mulig i en veldig 
vanskelig tid.  
 
Tips til innovasjon i politikk?  
Strukturelt: politikk og regulering 
må endre seg raskere enn i dag og 
holde følge med teknologien.Like 
viktig som å satse på noe nytt er å 
slutte å satse på noe gammelt.  
 
Beste overraskelse fra Covid-19? 
At det er deilig når livet ikke er så 
organisert - tempo på hjemmebane 
er roligere og alle har det litt 
bedre. At Norge er et deilig land 
å bo i, og feriere i. Alt jeg har 
lært om det å jobbe hjemmefra - 
hva slags jobbing som passer til 
hjemmekontor, og hva som gjøres 
best sammen med kolleger.   
 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Ja – for eksempel datasentre i 
Norge.  

POLITICS med Liv Freihow, IKT-Norge
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Hvilken kraft nevnes som gir et godt 
konkurransefortrinn i bedrifter mellom 
bedrifter?
a) Ha tilgang til best mulig IT-
kompetanse
b) Ha tilgang til best mulig sosial
kompetanse
c) Ha tilgang til best mulig praktisk
kompetanse

Ha tilgang til best mulig IT-kompetanse Grunnleggende teknologibrukerforståelse 
og sammensatt kompetanse

Endre strukturen; politikk og regulering 
må endre seg raskere enn i dag og holde 
følge med teknologien. Det er viktig å 
slutte å satse på det gamle samtidig som 
en satser på det nye

Hva mener Liv er viktig å lære for å være 
relevante for fremtiden?
a) Grunnleggende
teknologibrukerforståelse og
glutenforståelse
b) Grunnleggende
teknologibrukerforståelse og
gårdsdriftkompetanse
c) Grunnleggende
teknologibrukerforståelse og
sammensatt kompetanse

Hvordan kan innovasjon innen politikken 
øke?
a) Markedet vil styres jo, så forbrukerne
må bare tørre å forlange hva de vil ha
b) Det er lurt å satse på kloke hoder når
en velger stortingsrepresentanter for
partiet. Særskilt de med høyrer IQ enn
normalen
c) Endre strukturen; politikk og
regulering må endre seg raskere enn i
dag og holde følge med teknologien. Det
er viktig å slutte å satse på det gamle
samtidig som en satser på det nye

POLITICS med Liv Freihow, IKT-Norge
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Perspektiv

God beredskap og 
helsedata
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder for 
Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Camilla er utdannet 
lege med doktorgrad i epidemiologi, og har jobbet i FHI siden 
2005. Hun forteller om smittestopp-app paradokset, og arbeidet 
med beredskap og med helsedata. I samtalen tas det opp 
flere tema som kunstig intelligens og hvorfor et synlig politisk 
engasjementet og samarbeid er spesielt viktig nå.  

Om bedriften
Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan 
underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal 
kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir 
råd til myndigheter, helsetjeneste, politikere, media og publikum. 
Instituttets hovedvirkeområder er helseovervåking, forskning og 
forebygging. Instituttets faglige virksomhet foregår i fagdivisjoner: 
Område for psykisk og fysisk helse, område for smittevern, miljø 
og helse, område for helsedata og digitalisering samt område 
for helsetjenester. FHI består av omtrent 1000 ansatte og har 
hovedkontor i Oslo.

Refleksjon
Hva er et paradoks ved at verdensledende selskaper som Google 
og Facebook kan samle data om oss, men at stater ikke får lov?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Camilla Stoltenberg 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring 

Anbefalt lesing: 

• https://www.fhi.no/
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 Jeg er veldig 
interessert i at vi skal 
utvikle, og måten vi 

velger å ta i bruk kunstig 
intelligens. Jeg er ikke 
bekymret for de nye 

jobbene, men overgangen 
kan være brutal, så vi må 
være en pådriver til å gå 
gjennom den utviklingen 

som er bra for menneskene 
og ikke bare maskinene.

- Camilla Stoltenberg
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg kan engasjere meg og ha sterke 
synspunkter og meninger. Det er 
ikke alltid like mildt. Samtidig 
er jeg er ganske tolerant overfor 
det som er overraskende for meg 
selv. Jeg kan ikke tenke meg noen 
bedre jobb enn å være leder for 
Folkehelseinstituttet, fordi det 
forener så mye av det jeg er opptatt 
av og fordi de som jobber der er 
fantastiske. Det å få oppleve at 
så mange medarbeidere får vist 
hva de kan, hvor gode de er faglig, 
menneskelig, og til å samarbeide. 
Det er virkelig stort.

Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
Vårt samfunnsoppdrag er å 
produsere, oppsummere og 
kommunisere kunnskap for å bidra 
til godt folkehelsearbeid og gode 
helse- og omsorgstjenester. På 
denne måten bidrar vi til bedre 
helse i Norge og globalt. Særlig 
relevant for denne bolken er 
arbeidet med beredskap og med 
helsedata. Folkehelseinstituttet 
har ansvar for viktige 
beredskapsfunksjoner innen 
smittevern og miljørettet helsevern, 
og leverer kunnskap som gjør 
at myndigheter kan håndtere og 

forebygge helsetrusler. Forskning 
og innovasjonsarbeid er viktig for 
å møte utfordringer og utnytte 
muligheter innen beredskapsfeltet. 
Folkehelseinstituttet er en 
stor produsent og bruker av 
helsedata og forvalter i alt 10 av 
de nasjonale og forskriftsregulerte 
helseregistrene samt flere 
helseundersøkelser, inkludert 
den norske mor-, far- og 
barn undersøkelsen (MoBa). 
Folkehelseinstituttet har i mange 
år arbeidet for at helsedata 
skal komme til nytte. Gjennom 
forskning, kvalitetsforbedring, 
styring og beredskap skal økt 
utnyttelse av helsedata bidra 
til samfunnsnyttige formål og 
verdiskaping, herunder, økt 
innovasjon og næringsutvikling.

Hva synes du er interessante 
kontroverser?  
Vårt arbeid med å utvikle en app for 
smittesporing OG datainnsamling 
for analyse har vært et omstridt 
og viktig prosjekt. Vi har ikke 
lykkes i å overbevise Datatilsynet 
om at det er viktig å ha både 
smittesporingen for den enkelte 
og det å samle data sentralt for å 
bruke det til analyse og utvikling 
av tiltak som faktisk virker i den 
situasjonen vi er i. Samtidig virker 
mange å være positive til at vi tar 
i bruk apple- og googleteknologi 

der vi ikke samler data sentralt, 
og dermed heller ikke kan bruke 
informasjonen til å utvikle 
målrettede tiltak. Vi vil heller ikke 
kunne måle effekten av tiltaket. 
Det er let tå forstå at mange kvier 
seg for å overgi persondata, men 
uforståelig for meg at det ser 
ut til å være greiere for mange, 
inkludert datatilsynet, å gi fra seg 
data til internasjonale selskaper 
enn til Folkehelseinstituttet. Men vi 
fortsetter å se på muligheten for en 
todelt løsning, og bruk av apple- og 
googleteknologi.
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Hva er helseinstituttets virkemiddel, 
ifølge Camilla Stoltenberg?
a) Kunnskap er helseinstituttets
virkemiddel. De orienterer seg om
hva som er den beste kunnskapen
tilgjengelig til enhver tid. Og
selv produserer de kunnskap og
oppsummerer kunnskap og formidler
kunnskap så den kan brukes av
samfunnet
b) Forskning er helseinstituttets
virkemiddel. De orienterer seg om hva
som er den beste forskningen tilgjengelig
til enhver tid. Og selv produserer de
forskning og oppsummerer forskning og
formidler forskning så den kan brukes av
samfunnet
c) Formidling er helseinstituttets
virkemiddel. De orienterer seg om hva
som er den beste formidlingsmåten
tilgjengelig til enhver tid.

Kunnskap er helseinstituttets 
virkemiddel. De orienterer seg om 
hva som er den beste kunnskapen 
tilgjengelig til enhver tid. Og 
selv produserer de kunnskap og 
oppsummerer kunnskap og formidler 
kunnskap så den kan brukes av 
samfunnet

En operativ beredskapsorganisasjon At hun opplevde liten motstand i 
befolkningen med å dele data

Hva er helseinstituttet?
a) En organisasjon som først og
fremst skal formidle kunnskap om
helsefremmende tiltak
b) En organisasjon som først og fremst
skal forske på helse, men ikke har et
formidlingspåpud
c) ) En operativ beredskapsorganisasjon

Hva sier Camilla Stoltenberg at hun 
opplevde med Smittestopp-appen?
a) At hun opplevde liten motstand i
befolkningen med å dele data
b) At hun opplevde stor motstand i
befolkningen med å dele data
c) At hun opplevde at befolkningen i
Norge syns det var vanskelig å bruke
appen

POLITICS med Camilla Stoltenberg, FHI

Scann og besøk bedriften
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Perspektiv

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 yngre generasjoner tar klimakrisen på alvor 
opp mot generasjonen som etablerte Norge sin velferd på olje?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Hulda Holdtvedt 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

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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POLITICS med Hulda Holdtvedt, Grønn Ungdom

 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 for 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. 

POLITICS med Hulda Holdtvedt, Grønn Ungdom
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At hun opplevde at befolkningen i Norge 
syns det var vanskelig å bruke appen
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

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

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

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

POLITICS med Hulda Holdtvedt, Grønn Ungdom

Scann og besøk bedriften
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Perspektiv

Teknologiutvikling i godt 
samarbeid
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med konsernsjef 
i Schibsted, Kristin Skogen-Lund. Kristin har en MBA fra INSEAD 
og en bachelor fra the University of Oregon, og beskriver seg 
selv som ærlig, direkte og beslutningsdyktig. Hos Schibsted 
jobber de med digitale merkevarer innenfor nyhetsmedier, 
markedsplasser og digitale forbrukertjenester. I episoden forteller 
hun om selve drivkraften, som blir beskrevet som et tydelig 
samfunnsoppdrag kombinert med dyktige mennesker - og 
verdensledende teknologiutvikling.  

Om bedriften
Schibsted er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i 
Oslo. Schibsted sin misjon er å tilby ledende markedsplasser 
på nettet, bygge mediehus i verdensklasse og hjelpe selskaper 
med å skalere. Schibsted eier ledende markedsplasser som 
Finn, Blocket og Tori. Schibsted eier også de ledende avisene i 
Norge - Aftenposten og VG og i Sverige - Aftonbladet og Svenska 
Dagbladet. I tillegg til dette investerer Schibsted i digitale 
selskaper gjennom det de kaller «Next».

Refleksjon
I stedet for å være selvsikker og tro at man sitter på de beste 
løsningene, tenker Schibsted annerledes, Hva betyr scenario-
tenkning og hvorfor er det lurt som bedrift å ikke alltid stå på det 
gamle og sikre som alltid har fungert? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Kristin Skogen-Lund 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• Algoritmestyring 
• Livslang læring 
• De nye jobbene 
• Schibsteds mål

Anbefalt lesing: 

• “Sannheten er at jeg ikke får lest særlig 
mye”
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 Jeg blir inspirert av 
alle rundt meg, og av det å 
jobbe med andre. Jeg pleier 

å si at jeg tenker best i 
samtale og samarbeid med 

andre.
- Kristin Skogen-Lund
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Ærlig, åpen, direkte, interessert, 
ubekymret, beslutningsdyktig.  

Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
Schibsted er en familie av digitale 
merkevarer innenfor nyhetsmedier, 
markedsplasser og digitale 
forbrukertjenester. Et tydelig 
samfunnsoppdrag kombinert 
med dyktige mennesker og 
verdensledende teknologiutvikling 
og -bruk driver meg. 

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg? 
Jeg legger vekt på å koble innsikten 
som finnes blant medarbeidere i 
organisasjonen, med den oversikten 
jeg selv har som leder. Jeg er 
interessert i menneskene rundt 
meg, og er opptatt av å gi ansvar og 
bygge gode lag. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Jeg tror Schibsted 
- og arbeidslivet generelt 
- i stadig større grad vil etterspørre 
mennesker med flere typer 
kompetanse 

- for eksempel teknologi-
kompetanse i kombinasjon med 
språk, kultur, samfunnsvitenskap 
etc 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Verdien av data. Hvordan sørger 
vi for at de store mengdene 
persondata du, jeg og alle andre 
genererer hver dag også kommer 
oss til gode i form av verdiskaping 
og arbeidsplasser i Norge - og ikke 
bare skaper verdier i Silicon Valley. 

Hvem inspirerer deg?  
Jeg blir inspirert av alle rundt 
meg, og av det å jobbe med andre. 
Jeg pleier å si at jeg tenker best i 
samtale og samarbeid med andre  

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Hvis vi tar med våren 2019: 
- Å skille ut Schibsteds 
internasjonale rubrikkvirksomhet 
til eget konsern, Adevinta, der 
Schibsted fortsatt er langsiktig eier 
- Å få på plass en ny organisering av 
Schibsted   
- Flere oppkjøp av internasjonal 
virksomhet, der særlig Adevintas 
oppkjøp av ebays rubrikkvirksomhet  
- Håndtere Covid-19: Sørge for 
ansattes helse og sikkerhet, 
samtidig som vi fortsatte å levere 
tjenester for fullt 

Tips til modernisering av politikk?  
Verdien av data: Politikk og 
regelverk (f.eks. skatteregler) er 
fortsatt tilpasset fysiske produkter 
og fysiske produksjonssteder - 
mens globale aktører har tatt 
produksjonen og verdiskapingen 
til skyen. Her må regelverket 
oppdateres. 

Har Norge noen unike muligheter?  
Høyt utdannet befolkning, early 
adapters, et attraktivt arbeidsliv 
og samfunn, mange sterke 
selskaper innenfor teknologi og 
ressursutnyttelse 

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Covid-19 er først og fremst et 
onde som har rammet fryktelig 
mange mennesker i verden. Om 
man skal kunne trekke noe positivt 
ut av det, må det være å se hvor 

omstillingsdyktige vi mennesker 
kan være (hjemmekontor, felles 
dugnad etc). 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Ja. Både bærekraft i betydning 
klima, og det mer utvidede 
bærekraftsbegrepet er 
vekstmotorer. Konsumenter blir 
stadig mer opptatt av hvordan 
selskaper forholder seg til verden 
rundt (klima, samfunn, mennesker) 
- de som best lykkes med 
bærekraft vil ha et fortrinn.  

Ditt livsmotto?  
“Det går helst bra”.  

POLITICS med Kristin Skogen-Lund, Schibsted
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Hva gjorde at Schibsted vokste?
a) De er ydmyke, åpen for nye idéer og
tok risikoen som trengs for å endre seg
b) De er selvsikker, trygg på det de driver
med og alltid har drevet med og holder
på det som er sikker gevinst
c) e kombinerer det å ha trygge rammer
og det å tenke utenfor boksen

De er ydmyke, åpen for nye idéer og tok 
risikoen som trengs for å endre seg

Bruke scenario tenkning Ebay

Hvordan får man kontroll i en 
omstillingsfase?
a) Bruke scenario tenkning
b) Kontakte firma som har gjort de
samme omstillingene og har vært
gjennom prosessen selv
c) Man kan ikke ha kontroll i slike
situasjoner, så da må man bare slippe
den og se hva som skjer, som regel er
det positivt!

Hvilket selskap kjøpte Schibsted opp?
a) Ebay
b) Amazon
c) Apple

POLITICS med Kristin Skogen-Lund, Schibsted

Scann og besøk bedriften
https://schibsted.com/
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Perspektiv

Utdanning for alle
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med leder i 
Akademikerne, Kari Sollien, og livslang læring og tverrfaglig 
samarbeid. Kari er utdannet lege, og beskriver seg selv som 
robust, utholdende og ambisiøs som er opptatt av utdanning 
for alle. Samtalen belyser også miljøbevissthet, samt sosial 
interaksjon og emosjonell intelligens som relevant kunnskap for 
fremtiden. 

Om bedriften
Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for personer med 
utdannelse på masternivå eller tilsvarende. Organisasjonen ble 
stiftet i 1997 og representerer 218 264 medlemmer fra deres 13 
medlemsforeninger. Akademikerne forhandler lønn og arbeidsvilkår 
på vegne av foreningenes medlemmer i staten, kommunene 
og i helsesektoren – og jobber for medlemsforeningenes felles 
interesser knyttet til næringsdrivende og akademikere i privat 
sektor.

Refleksjon
Hvorfor kan kursing være truende mot jobben en allerede har? 
Hvordan kan en slik holdning endres?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Kari Sollien 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Livslang læring 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• Kunnskap for fremtiden

Anbefalt lesing: 

• Jeg har akkurat lest Ministeriet for den 
høyeste lykke av Arundhati Roy. Den er 
det mye å lære av om identitet blant 
annet.
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 Teknologien skal 
gjøre samfunnet og oss 

bedre. Ja, maskinene blir 
smartere og smartere, men 

vi må ikke glemme at vi 
har valg: Det er vi som 

lager algoritmene.
- Kari Sollien
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er utdannet i et fag i 
grenselandet mellom realfag og 
humanistiske fag og preges nok 
av det. Jeg er robust, utholdende 
og ambisiøs, men også en hyggelig 
dame fra Toten. Opptatt av 
utdanning for alle, og av klima og 
miljø, næringsutvikling i distriktene. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Hovedsammenslutning for 
arbeidstakere. Leverer politikk for 
arbeidslivet og kunnskapssektoren 
i tillegg til forhandlinger om lønn og 
andre vilkår.  

Hva bør jeg lære fra deg?  
Lytte til og bruke andres kunnskap 
på områder der andre kan mer enn 
deg selv eller har andre erfaringer. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
- Det som er unikt menneskelig, 
det sosiale og kreative  
- Teknologiforståelse  
- Formidlingsevne  
- Sosial interaksjon og emosjonell 
intelligens  
- Kreativitet  

- Evne til å jobbe tverrfaglig  
- Sterk fagkompetanse og kritisk 
refleksjonsevne 

Noen interessante nye dilemmaer? 
Grenseoppgangen mellom 
algoritme og menneske. Mellom 
vekst og vern. Mellom teknologiske 
muligheter og tradisjoner. 

Hvem inspirerer deg?  
Inspireres av flinke kunstnere med 
dedikasjon for utøvelsen sin. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? På jobben har det definitivt 
vært å ivareta medlemmer 
og samfunnsansvar under 
koronakrisen. Akademikerne har 
også nettopp presentert et veldig 
spennende prosjekt med SINTEF 
om teknologi og høyt utdannede. 

Tips til modernisering i din sektor? 
Akutt modernisert gjennom korona. 
Endrede møtevaner og reisevaner.  

Har Norge noen unike muligheter? 
Helsenæring, marin sektor.   
Karbonfangst og -lagring, havvind, 
hydrogen, treforedling. 

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Ikke en overraskelse, men veldig 
fint å se hvor godt partsamarbeidet 
fungerer for å få på plass gode 
løsninger i krise. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Ja, men behov for at myndighetene 
legger til rette, eks CCS. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider? 
Akkurat nå for tiden er vel de mest 
brukte uttrykkene – hører du meg? 
Eller:- du må unmute. Ellers er vel 
mitt vanligste uttrykk i møte med 
vanskelige oppgaver – kanskje vi får 
det til hvis prøver å gjøre det slik? 
Eller vi kan jo prøve en gang til og 
gjøre det slik…? Også bruker jeg 
nok ganske ofte uttrykket: «vi må få 
sirupen til å renne i riktig retning» 
når jeg synes ting går sakte eller er 
vanskelig å finne løsning på. 

POLITICS med Kari Sollien, Akademikerne
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Hva er minste grunnutdanning for å være 
med i Akademikerne?
a) Videregående
b) Bachelor
c) Master

Master Akademikerne fokuserer på livslang 
læring, god grunnutdanningen, god 
etterutdanningen og et trygt og fleksibelt 
arbeidsliv

Tverrfaglig samarbeid, sosiale relasjoner, 
kreativitet og formidlingsevne, kritisk 
sans og etiske vurderinger

Hva er noen langsiktige mål 
Akademikerne fokuserer på, ifølge Kari 
Sollien?
a) Akademikerne fokuserer på livslang
læring, god grunnutdanningen, god
etterutdanningen og et trygt og fleksibelt
arbeidsliv
b) Akademikerne fokuserer på et trygt
og fleksibelt arbeidsliv med gode
pensjonsordninger
c) Akademikerne fokuserer på livslang
læring og ulike kurstilbud

Hvilke menneskelige egenskaper mener 
Sintef og Kari Sollien at ikke kan bli 
erstattet av maskiner og teknologi?
a) Tverrfaglig samarbeid, sosiale
relasjoner, kreativitet og formidlingsevne,
kritisk sans og etiske vurderinger
b) Tverrfaglig samarbeid, kreativitet og
etiske vurderinger
c) Tverrfaglig samarbeid, sosiale
relasjoner og etiske vurderinger

POLITICS med Kari Sollien, Akademikerne

Scann og besøk bedriften
https://www.akademikerne.no/
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Perspektiv

Verdien av god 
grunnutdanning
I denne episoden av #LØRN, snakker Silvija Sers med leder 
i Unio, Ragnhild Lied. Ragnhild har pendlet mellom Oslo 
og hjemstedet Sunnmøre i 20 år i jobben som lektor i 
videregående opplæring, og jobber nå som tillitsvalgt på 
heltid. Samtalen engasjerer seg rundt utviklingen av det norske 
arbeidslivet, og verdien av god og bred grunnutdanning for alle. 

Om bedriften
Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere 
med høyere utdanning. Organisasjonen har over 375 000 
medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Unio skal være 
den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og 
høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere 
verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar. 
Ragnhild Lied er Unios leder.

Refleksjon
Hva mener Ragnhild Lied med at yrkene lærer, sykepleier 
og politi ikke vil endre seg på samme måte som andre yrker 
preges av digitaliseringen fremover? Gi eksempler for praktiske 
arbeidsoppgaver som kan erstattes med digital utførelse per yrke. 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ragnhild Lied 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Norges unike posisjon og muligheter 
• Livslang læring 
• Utdanningspolitikk 
• De nye jobbene

Anbefalt lesing: 

• Teknologipolitikk.no
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POLITICS med Ragnhild Lied, Unio

 Tar kvar og ein sin 
vesle stein, blir snart vår 
åker rein; viss alle bidrar 

litt, går dette bra, sier hun 
på sunnmørsk dialekt, som 
er et uttrykk hun har lært 

fra sin egen far.
- Ragnhild Lied



Intervju

78

Hvem er du, personlig og faglig? 
Engasjert kvinne som har vore 
lektor i vidaregåande opplæring i 
nærare 20 år og tillitsvald på heiltid 
dei siste 20 åra. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Bidrar til å utvikle det norske 
arbeidslivet, og til best muleg 
lønns- og arbeidsvilkår for våre 
medlemmer mm. 

Hva bør jeg lære fra deg?  
Verdien av brei og god 
grunnutdanning for alle.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Grunnleggande kunnskap i 
fag saman med kreativitet, 
samarbeidsevner, 
demokratisforsåelse og 
vitenskapelege metodar som skal 
bidra til å utvikle kunnskapen 
vidare.   

Hvem inspirerer deg? 
Mora mi. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? 
Har vore leiar av utvalget som 
har vurdert struktur og innhald i 
vidaregåande opplæring, og kome 
med forslag til endringar. 

Tips til modernisering i din sektor? 
Det har skjedd mykje på 
digitalisering i offentleg sektor. 
Modernisering framover vil 
vere å bevege seg bort frå eit 
styringssystem som legg alt for stor 
vekt på kontroll og telekantsystem, 
og over til eit meir tillitsbasert 
system. 

Har Norge noen unike muligheter? 
Ja, den norske modellen + 
oljefondet.  

Beste overraskelse fra Covid-19? 
At det gjekk så bra med overgangen 
til digital undervisning «over  
natta». Og at det på tross av 
manglande beredskap og kapasitet 
i helsesektoren gikk så bra med å 
handtere smitteutbrudda. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Til utvikling av meir grønne 
arbeidsplassar og grønn omstilling.  

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider?  
«Tar kvar og ein sin vesle stein, blir 
snart vår åker rein» (viss alle bidrar 
litt, går dette bra).

POLITICS med Ragnhild Lied, Unio
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Hva mener Ragnhild Lied er et viktig 
stikkord i trepartssamarbeid?
a) Tillit
b) Kreativitet
c) Konkurranse

Tillit Involvering er viktig i omstilling Få opp læringsnivået på ungdomsskolen 
så elevene har forutsetninger til å bestå 
videregående og utvide retten til du har 
bestått videregåendeutdanningen

Hvilken påstand stemmer av følgende 
nedenfor?
a) Omstillingen må skje tidligere
b) Involvering er viktig i omstilling
c) Det er for mye fokus på omstilling

«Videregående opplæring er ikke 
dimensjonert for at du skal ta videre 
opplæring etter tre år.» Hva mener 
Ragnhild Lied at en kan gjøre?
a) Utvide opplæringretten til du har
bestått videregåendeutdanningen
b) Få opp læringsnivået på
ungdomsskolen så elevene har
forutsetninger til å bestå videregående
c) Få opp læringsnivået på
ungdomsskolen så elevene har
forutsetninger til å bestå videregående
og utvide retten til du har bestått
videregåendeutdanningen

POLITICS med Ragnhild Lied, Unio

Scann og besøk bedriften
https://www.unio.no/
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Perspektiv

Demokratisk kontroll 
over utviklingen
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Hadia var tidlig 
ungdomspolitiker, men meldte seg ut for å ta journalistutdanning, 
inntil tilfeldighetene førte henne tilbake til politikken på fulltid. 
I episoden hører vi om hvordan partiet jobber mot sosial 
rettferdighet,  og kjerneverdien som er kombinasjonen om det å 
skape og det dele. Hun forteller også om de tre nøkkelordene: 
åpenhet, innsyn og kontroll som omhandler hvordan vi skal kunne 
legge til rette for å ta i bruk algoritmer.  

Om bedriften
Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887, og partiets ideologi, eller 
grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. De 
bygger politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Refleksjon
Hvorfor er det viktig, ifølge Hadia Tajik, at folk har makt for å 
utjevne maktbalansen i samfunnet? Apropo, eksisterer det noen 
form for ubalanse i maktforhold mellom borgere og statlige 
makter i Norge?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Hadia Tajik 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Algoritmestyring 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• Smarte byer og samfunn 
• Livslang læring 
• Regulering som stimulerer innovasjon

Anbefalt lesing: 

• Svein Harald Øygards bok om 
finanskrisen, og håndteringen på Island.

• Nyttig lesning når vi står i en ny krise, 
som også er økonomisk.
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POLITICS med Hadia Tajik, Arbeiderpartiet

 Vi er det partiet 
som best kombinerer det å 
skape og det dele, vi har en 
tydelig prioritering i vekst 
og verdiskaping, men vi 

mener at alle skal være en 
del av den verdiskapingen 
– og at alle får en del av 
det overskuddet som det 

skaper.
- Hadia Tajik
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Hardtarbeidende og analytisk. 
Datter av fremmedarbeidere. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart? 
Løsninger for å gi folk mest mulig 
makt over livene sine.  

Hva bør jeg lære fra deg? 
Å prioritere oppgavene. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Grunnleggende demokratisk 
forståelse. 

Noen interessante nye dilemmaer? 
Videreføre prinsippet om at 
forurenser betaler, eller oftere si 
at forurenser betaler etter evne for 
å hindre at klimapolitikken skaper 
større økonomiske forskjeller 
mellom folk.  

Hvem inspirerer deg? 
Tøffe damer. 

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi 
kan lære mer? 
Svein Harald Øygards bok om 
finanskrisen, og håndteringen på 
Island. Nyttig lesning når vi står i en 
ny krise, som også er økonomisk.  

POLITICS med Hadia Tajik, Arbeiderpartiet
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Hva er sosialdemokratiets kjerne ifølge 
Hadia Tajik?
a) Frihet; sikre at befolkningen av Norge
ikke skal leve under frykt
b) Liberalisme; sikre at folk kan leve som
dem vil
c) Maktbalansen; sikre at folk har makt

Maktbalansen; sikre at folk har makt Inntektssikring for de med lave lønninger, 
typisk deltidsstillinger og midlertidige 
kontrakter, samt læringer og selvstendig 
næringsdrivende, og utvidelse av 
omsorgspenger

Reguleringer

Hva var en av arbeiderpartiets toppsaker 
i begynnelsen av Covid19-pandemien?
a) Inntektssikring for de med lave
lønninger, typisk deltidsstillinger og 
midlertidige kontrakter, samt læringer 
og selvstendig næringsdrivende, og 
utvidelse av omsorgspenger
b) Omsorgspenger til sårbare grupper
som alenemødre under 20 år,
minstepensjonister over 95 år som bor
alene og for mennesker som er rammet
av utmattelse med følgende behov for
sykmelding
c) Inntektssikring med utbetaling fra
NAV fra 1 arbeidsledige dag for de i 
midlertidige stillinger og de som er 
selvstendig næringsdrivende

Hadia Tajik sier at “Politikerene, henne 
selv inkludert, holder ikke tritt med 
hvilke …… som vil forflytte makt tilbake 
til folket.» Hvilket ord mangler her?
a) Politiske valg
b) Behov
c) Reguleringer

POLITICS med Hadia Tajik, Arbeiderpartiet

Scann og besøk bedriften
https://www.arbeiderpartiet.no/
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Perspektiv

Kompetanseheving i 
arbeidslivet
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i 
Parat og nestleder i YS Stat, Unn Kristin Olsen. Kristin er utdannet 
økonom, med tilleggsutdanning innen samfunnsliv, arbeidsliv 
og sosiologi. I episoden snakker de om å legge til rette for 
kompetanseheving i arbeidslivet, og viljen til omstilling. Videre 
går samtalen innpå at fremtiden kommer til å kreve uformelle 
studiepoeng, og at finansiering bør fordeles rettferdig mellom 
samfunn, arbeidsgiver og arbeidstaker.  

Om bedriften
Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon 
tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). 
Organisasjonen har over 40 000 medlemmer i alle sektorer i 
arbeidslivet, og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer. 
Lønns- og tarifforhandlinger og bistand til medlemmer som 
opplever ulike utfordringer er blant Parat sine hovedoppgaver. 
Parat tilbyr også en rekke kurs og medlemsaktiviteter, og mange 
andre gode medlemsfordeler.

Refleksjon
Man blir ikke verdsatt som praktiker på lik måte som teoretiker  i 
vårt samfunn. Unn mener fremtiden er praktikerne. På hvilken 
måte? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Unn-Kristin Olsen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Algoritmestyring 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• Smarte byer og samfunn 
• Livslang læring 
• Regulering som stimulerer innovasjon

Anbefalt lesing: 

• Parat sin nyhetskanal, www.parat24.com 
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POLITICS med Unn-Kristin Olsen, Parat

 Vår organisasjon 
bidrar først og fremst til 
å ivareta arbeidstakeres 

rettigheter. Det som 
trigger meg er å påvirke 
til et bedre samfunn- og 
arbeidsliv for individet i 

fellesskap.
- Unn-Kristin Olsen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
En voksen dame, men forhåp-
entligvis ungdommelig til sinns. 
Jeg er mamma til 2 voksne 
barn og en katt. Brenner for det 
organiserte arbeidslivet, den 
norske modellen og treparts-
samarbeidet er etter mitt syn 
Norges største suksessfortrinn og 
det aller viktigste for Norge som 
velferdsstat.  

Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg? 
Vår organisasjon bidrar først og 
fremst til å ivareta arbeidstakeres 
rettigheter. Det som trigger meg er 
å påvirke til et bedre samfunn- og 
arbeidsliv for individet i fellesskap. 

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?  
Forhåpentligvis bidrar jeg til å 
skape en bedre arbeidsdag for våre 
medlemmer og dermed også til et 
bedre arbeidsliv. Jeg verdsetter 
mennesker ut fra hva de er og 
hva de gjør, ikke utfra posisjon 
eller stilling. Det kan være en god 
"læreregel". 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Læring hele livet er blitt et nytt 
"moteord", men essensen i 
uttrykket er viktig. Det skal bygges 
og utvikles ny kompetanse og nye 
arbeidsformer vil blir tatt i bruk i et 
stadig omskiftende tempo. Det blir 
viktig at man finner en balanse i 
hastighet på kunnskapsutviklingen 
slik at man ikke støter enda flere ut 
av arbeidslivet. 

Hvem inspirerer deg?  
Jeg blir inspirert av personer som 
er målbevisste og realistiske, 
samtidig har evne til å vise omsorg 
og ikke tråkke på folk.?  

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? 
Jeg har vært i denne stillingen i et 
år, det ble langt fra slik jeg tenkte 
meg på forhånd. Først "NAV-
skandalen" og så Covid-19. 

Tips til innovasjon i din sektor? 
Vi representerer alle sektorer i 
arbeidslivet, og innovasjon og 
nytekning er like viktig i alle 
sektorer av norsk arbeidsliv.  

Har Norge noen unike muligheter? 
Så absolutt. Vi har muligheter 
og ressurser til å ta et stort steg 
inn i det grønne skifte. Vi har 
naturressurser innenfor hav, vann 
og kraft som vi kan bli fremst 
på i verden slik vi engang ble i 
oljesektoren.

Beste overraskelse fra Covid-19? 
At jeg fikk muligheten til å bli mye 
raskere kjent med våre tillitsvalgte 
og medlemsgrupper, det at møtene 
ble avholdt digitalt gjorde at jeg 
fikk en mye større sjanse til å være 
med på møter og arrangementer, 
jeg ellers ikke ville hatt tid og 
anledning til å reise fysisk for å 
være med på. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Så absolutt, det er viktig at vi 
tenker bærekraft i alt vi gjør og 
produserer. 

Ditt livsmotto? 
Den som anser seg for ferdig 
utdannet, er ikke utdannet, men 
ferdig. 

POLITICS med Unn-Kristin Olsen, Parat
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Hva mener Unn er vår nasjonale skatt?
a) Høyt utdannet og kompetent
befolkning
b) Tilliten vi har til det offentlige og
bedrifter i mellom
c) Hav -og vindkraftnæringen som er
stadig voksende

Høyt utdannet og kompetent befolkning Nei Praktikere

Mener Unn at alle bør få seg høyere 
utdanning
a) Nei
b) Ja, hun mener det er en nødvendighet
både for samfunnet og for seg selv som
arbeidstaker
c) Ja, men tror ikke dette kan bli en
realitet

Hva mener Unn er fremtiden?
a) Praktikere
b) Analytikere
c) Teoretikere

POLITICS med Unn-Kristin Olsen, Parat

Scann og besøk bedriften
https://www.parat.no/no/
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Perspektiv

Bærekraft må skapes 
sammen
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
områdedirektør i forskning, innovasjon og digitalisering i 
KS, Kristin Weidemann Wieland. I denne samtalen mellom to 
teknologer belyser vi digitalisering og bærekraft - og hvordan 
organisasjonen KS fungerer som utviklingspartner på alt norske 
kommuner og fylkeskommuner ønsker å få til sammen. Kristin 
motiveres av å skape i fellesskap og drives av å få kunne være 
med å bidra til endring. Hun forteller også om hvor inspirerende 
det var å jobbe på tvers med dette under OL i Lillehammer.  

Om bedriften
KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. 
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og 
forhandlingspart i lønnsoppgjørene. Aktivitetene i KS skal 
støtte opp under rollen som utviklingspartner for kommuner 
og fylkeskommuner, som interessepolitisk aktør overfor 
sentrale myndigheter og andre, og som forhandlingspart for 
arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

Refleksjon
Vi må skaffe oss kunnskap som er relevant for jobben vår, helst i 
fritiden, mens andre får kurs av arbeidsgiver. Burde Norge laget et 
mer strukturert system når det kommer til livslang læring? Og hva 
er lurt å gjøre etter denne påfyllet av kompetanse? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Kristin W. Wieland 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Algoritmestyring 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• Smarte byer og samfunn 
• Livslang læring 
• Regulering som stimulerer innovasjon

Anbefalt lesing: 

• www.ks.no
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 Faglig er jeg 
teknolog i bunn men 

har jobbet med ledelse 
av endringsprosesser 
i skjæringspunktet 

organisasjon og teknologi 
siden jeg var ferdig på 

skolen.
- Kristin Weidemann 

Wieland
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg motiveres av å skape i 
fellesskap – ikke minst av å få 
folk og aktører med uilkt ståsted 
til å finne sammen for at det skal 
kunne skje. Faglig er jeg teknolog 
i bunn men har jobbet med 
ledelse av endringsprosesser i 
skjæringspunktet organisasjon og 
teknologi siden jeg var ferdig på 
skolen.  

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
VI ivaretar kommunesektorens 
interesser – som 
arbeidsgiverorganisasjon, 
representant overfor staten og som 
utviklingspartner på alt det norske 
kommuner og fylkeskommuner 
ønsker å få til sammen. 

Hva bør jeg lære fra deg?  
Kommunesektoren er kanskje den 
mest undervurderte sektoren i 
norsk samfunnsliv. Det er der den 
nasjonale politikken skal omsettes 
i praktisk hverdag, og der de 
statelige siloene møtes i folks liv. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Å evne å se sammenhenger, bygge 
gode relasjoner til andre (få kan 
fikse ting alene) og snakke så 
andre forstår deg. Kunnskap om 
samspillet mellom teknologi-
organisasjon og mennesker, og å 
tenke bærekraft i alt vi gjør.   
 
Noen interessante nye dilemmaer? 
Teknologi har gjort hjemme-
kontorene mulig – og de har 
kommet for å bli fordi mange 
foretrekker en fleksibel hverdag. 
Men hva med alle dem som faktisk 
må på jobb?Sykepleiere, lærere etc. 
Vi har etablert et nytt skille mellom 
yrker. 

Hvem inspirerer deg?  
Folk som klarer å snakke om 
komplekse ting slik at de fleste 
forstår. Mennesker som er mer 
opptatt av å bygge kongeriker, enn 
å være konge.  

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? Har vært å bidra til å skape 
gode modeller for hvordan vi skal 
samarbeide innad i kommunal 
sektor og mellom stat og kommune 
for å bruke ressursene bedre som 
fellesskap, styrke innovasjonsevnen 
og gjennomføringskraften. Hvordan 
omsette «en digital offentlig 
sektor» i praktisk handling.  

Tips til modernisering i din sektor?  
Tillit! Handlingsrom til å finne 
gode løsninger lokalt – frihet 
under ansvar. men på det digitale 
– ikke minst skape gode løsninger 
sammen. Skape og dele!  

Har Norge noen unike muligheter? 
Norges klassiske unike posisjon: Vi 
er nysgjerrige og uredde, har høy 
kompetanse på teknologi og høyt 
utdannet befolkning generelt. Vi har 
unik kompetanse på energi, maritim 
og fiske. Som representant for det 
offentlige – vil jeg også fremheve 
mulighetene i en velregulert og 
ressurssterk offentlig sektor, 
i et samfunn med høy tillit til 
myndighetene, og et samfunn med 
høy grad av likeverd og respekt 
mellom mennesker. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Ja – men ikke minst som 
utviklingsmotor! Mere og bedre 
uten nødvendigvis å bruke mer 
ressurser. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider? 
Her står vi – hva gjør vi nå! (det 
finnes alltid en vei videre, og når 
en dør lukkes er de nye som åpner 
seg).  

POLITICS med Kristin Weidemann Wieland, KS
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Hva er KS?
a) Kommunesektorens organisasjon
b) Kunnskapsstiflelsen
c) Kunnskapssenteret for teknologisk
utvikling

Kommunesektorens organisasjon 65% av kommunene sa ja Om du har skaffet deg ny kunnskap via 
et kurs er det viktig å ta den kunnskapen 
i bruk med en gang og prøve den ut i 
praksis

Hvor mange av kommunene utenfor 
Midt-Norge sa ja til å jobbe for et digitalt 
løft?
a) 65% av kommunene sa ja
b) 10% av kommunene sa ja
c) 89% av kommunene sa ja

Hva mener Kristin angående ny 
kunnskap og livslang læring?
a) Om du har skaffet deg ny kunnskap via
et kurs er det viktig å ta den kunnskapen
i bruk med en gang og prøve den ut i
praksis
b) Hun mener dagens system hvor
vi avslutter utdanningen etter endt
mastergrad, er latterlig
c) Norge tar ikke livslang læring på alvor
og dette kan gi store konsekvenser for
landet

POLITICS med Kristin Weidemann Wieland, KS

Scann og besøk bedriften
https://www.ks.no/
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Perspektiv

Langsiktig utvikling av 
Norge
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
organisasjonsleder, Anne-Kari Bratten. Anne-Kari tok over som 
administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter 
i 2013, og er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges 
Handelshøyskole. Samtalen fokuserer på samfunnsomstilling, nye 
digitale dilemmaer, og samarbeid på tvers i arbeidslivet. 

Om bedriften
Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993 som 
arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter. I dag er 
Spekter åpen for alle bedrifter som ønsker medlemskap. Spekter 
har medlemsvirksomheter med til sammen rundt 200 000 ansatte. 
Dette gjør Arbeidsgiverforeningen Spekter til Norges tredje største 
arbeidsgiverforening. Som en av hovedorganisasjonene i norsk 
arbeidsliv er Spekter en aktiv deltaker i trepartssamarbeidet 
mellom arbeidslivets parter og Regjeringen. Spekter skiller 
seg ut med en forhandlingsmodell der lønnsdannelse og 
avtaleutvikling i størst mulig grad knyttes til den enkelte bedrift. 
Spekter representerer alle de statlige helseforetakene og har høy 
organisering innenfor områder som transport/logistikk og kultur.

Refleksjon
Hvordan digitalisere de som ikke er tilhengere av det digitale? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Anne-Kari Bratten 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nye digitale dilemmaer 
• Data som nasjonal ressurs 
• Algoritme som styringsverktøy 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene

Anbefalt lesing: 

• spekter.no
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 En femtedel av 
voksne mennesker i Norge 
mangler datakunnskaper, 
altså helt grunnleggende 

basiskunnskaper i regning 
og lesing, og IT. Og når 
vi snakker om det nye 

arbeidslivet, så må vi ikke 
glemme at noe av det 

som øker forskjellene i et 
samfunn er kompetanse. 

Dette utgjør store 
forskjeller i det norske 

samfunnet. 
- Anne-Kari Bratten



Intervju

94

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er 56 år og er leder 
for Arbeidsgiverforeningen 
Spekter, som er av fire store 
arbeidsgiverforeninger i Norge. Har 
vært sjef i Spekter siden 2013, og 
er veldig opptatt av hvordan Norge 
skal bevare den velferdsstaten som 
vi har og som jeg er så grenseløs 
takknemlig for å ha vært født inn i 
selv. Personlig er jeg et typisk barn 
født på 70-tallet og har vokst opp 
med en tro på likhet. Jeg har 2 barn 
som hele tiden utfordrer meg på 
holdningene og meningene mine, 
samt min teknologiske utvikling. 
Ellers er jeg glad i strikking og å 
være utendørs. 

Hvorfor er det spennende?  
Gjennom rollen min har jeg 
mulighet til å lede en organisasjon 
som er en del av samarbeidet 
med regjeringen for å påvirke 
rammebetingelsene til Norge 
slik at vi har økonomisk vekst og 
verdiskapning. På den måten kan 
vi opprettholde verdens beste 
velferdsstat. 

Noen interessante nye dilemmaer? 
En femtedel av voksne mennesker i 
Norge mangler helt grunnleggende 
datakunnskaper. Dette er den 
største hindringen for digitalisering 
av norsk næringsliv. Når vi nå prater 
om hva det nye arbeidslivet skal 
dreie seg om og at vi skal sitte mer 
på hjemmekontor i tiden fremover, 
så må vi ikke glemme at noe av 
det som øker forskjellene mellom 
folk i et samfunn er kompetanse. 
Hvis kompetansen blir veldig ulikt 
fordelt, at noen kan mye IT og 
andre nesten ingenting, så øker 
ikke bare forskjellen i kompetansen 
mellom dem, men også forskjellene 
i samfunnet. 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Digitaliseringen av næringslivet, 
spesielt innen helsevesenet. Det 
å utføre videokonsultasjoner var i 
februar utenkelig, mens nå er det 
vanlig. Det er effektiviserende både 
for legen og for pasienten, i tillegg 
til at det er et smittevernstiltak. 
Dette tror jeg er kommet for å bli. 
 

POLITICS med Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen Spekter
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Hva ønsker Anne-Kari å jobbe for?
a) At Norge fortsatt kan ha verdens beste
velferdsstat
b) At Norge skal være lengst fremme når
det kommer til bærekraft
c) At Norge skal meldes inn i EU

At Norge fortsatt kan ha verdens beste 
velferdsstat

Det er ikke en god nok løsning når det 
gjelder kreative møter

Økte forskjeller i samfunnet vårt som er 
basert på likhet og små forskjeller

Hva tenker Anne-Kari om endringen over 
til digitale møter?
a) Det er ikke en god nok løsning når det
gjelder kreative møter
b) Det er en fantastisk effektiv løsning
som har endret jobbhverdagen til det
bedre
c) Det er en løsning som fungerer godt
midlertidig

En stor del av befolkningen mangler 
grunnleggende kunnskap om 
digitalisering, hva er konsekvensene for 
dette?
a) Økte forskjeller i samfunnet vårt som
er basert på likhet og små forskjeller
b) Flere vil falle av i jobbmarkedet og
konsekvensen blir at det går utover en
selv som person om man ikke kurser seg
c) Vi får et samfunn som går saktere
fremover og som vil ligge bakpå når det
kommer til digitale forandringer

POLITICS med Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen Spekter

Scann og besøk bedriften
https://spekter.no/
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Perspektiv

Universitetenes rolle i 
omstilling og innovasjon i 
samfunnet
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, 
med prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi 
ved NTNU, Toril Hernes, om den?«hemmelige» kunnskaps - 
og teknologibanken vi har i våre universiteter og hvordan vi 
kan utløse innovasjonspotensialet. Toril er utdannet sivilingeniør i 
biofysikk og medisinsk teknologi og har PhD i medisinsk teknologi. 
Hun er opptatt av at samfunnet skal ta del av kunnskapen som 
universitetet og høyskolesektoren har, og kaller det en gullgruve. 

Om bedriften
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et 
statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har 
hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU 
har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og 
har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora 
og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor 
blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, 
grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, 
produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse 
og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom 
en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere 
utdanning i Trondheim.

Refleksjon
Det sitter på mye god og relevant kunnskap på de norske 
universitetene og høyskolene. Hvordan kan denne komme til nytte 
i samfunnet mer enn den gjør i dag? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Toril Hernes 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Livslang læring 
• Digitalisering 
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi 

Anbefalt lesing: 

• Bli med på innsiden- NTNU safari – 
forstå UH-sektoren bedre
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 Mitt 
samfunnsengasjement 
går på å sørge for at 

samfunnet faktisk får 
lov til å del av den 
kunnskapen som vi 
har i universitet og 

høyskolesektor, for det er 
en gullgruve uten like. Det 
er litt trist at folk ikke vet 
alt det vi har, jeg jobber 
mot at den kompetansen 

kommer samfunnet til 
gode.

- Toril Hernes
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Engasjert, drivende, innovativ, 
strukturell, kvalitetsbevisst. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Medarbeidere for fremtiden 
gjennom utdanning (studenter), 
Kunnskap og kompetanse 
(forskning), løsninger (innovasjon). 

Hva bør jeg lære fra deg?  
At UH-sektoren er viktig for 
omstilling og innovasjon fremover, 
- at dette er underkommunisert og 
må løftes frem, At NTNU er spesielt 
viktig fordi vi besitter kunnskap 
om de nye teknologiene som vil 
kunne bidra til løsningene som 
dekker de fremtidige behovene, At 
grunnleggende langsiktig forskning 
er avgjørende for radikal innovasjon 
og omstilling, At vi må høste fra 
investeringene i forskning, omsette 
forskningsresultater til innovasjon. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap om endring, endrings-
kompetanse, kunnskap om 
fremtidens behov, kunnskap om 
teknologier som kan dekke behov, 
evne å se sammenhenger.  

Noen interessante nye dilemmaer? 
Kvalitet og relevans, motsetninger 
eller ikke.

Hvem inspirerer deg?  
Ikke noen spesiell person, men 
blir inspirert av utfordringer, 
engasjement, kvalitet, gode 
prestasjoner, se sammenhenger. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? 
Økosystem for innovasjon og 
nyskaping i UH-sektoren.  

Tips til modernisering i din sektor?  
Det vi gjør på NTNU innen 
nyskaping.  

Har Norge noen unike muligheter? 
Samarbeid. 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
COVID-19 testen – innovasjon fra 
NTNU.  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
JA. 

POLITICS med Toril Hernes, NTNU
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Hva beskriver Toril som en gullgruve som 
kan bidra positivt til samfunnet?
a) Kunnskap som de sitter på i
universitetet og høyskolesektoren
b) Vindkraft og produksjonen av turbiner
c) Mineralene som finnes i havet rundt
Norge

Kunnskap som de sitter på i universitetet 
og høyskolesektoren

Universitet- og høyskolesektor Relevant forskning og grunnleggende 
forskning

Hva er en UH sektor?
a) Universitet- og høyskolesektor
b) Undervisning- og helsesektoren
c) Undervisning om hav sektoren

Hva mener Toril ikke behøver å være 
motsetninger?
a) Relevant forskning og grunnleggende
forskning
b) Relevant kunnskap og grunnleggende
kunnskap
c) Relevant læring og grunnleggende
læring

POLITICS med Toril Hernes, NTNU

Scann og besøk bedriften
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Perspektiv

Faget i front
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, 
med Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter 
Larsen. Lill gikk inn i helsefaget med inspirasjon fra familien, 
og en tidlig interesse for helse og relasjoner med folk. Hun har 
master i helsefag og PhD knyttet til samhandling i demensomsorg. 
Samtalen belyser norske helsedata, tillit til hverandre og 
samfunnspolitikk. 

Om bedriften
Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges eneste landsomfattende 
fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, 
jordmødre, helsesøstre og sykepleierstudenter. Organisasjonen 
ble stiftet 24. september 1912. Forbundet er Norges fjerde største 
fagforbund, med 115 000 medlemmer, og er medlem av Unio. 
NSF arbeider for medlemmenes interesser og rettigheter knyttet 
til blant annet lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon. I tillegg 
arbeides det for å sette sykepleiefaget, sykepleierutdanningen og 
sykepleiernes funksjon på dagsordenen.

Refleksjon
På hvilken måte kan teknologien erstatte manglende arbeidskraft 
fra manglende sykepleiere? 

 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Lill Sverresdatter Larsen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Livslang læring 
• Digitalisering 
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• Hør på Sykepleierpodden som NSF har, 
med Silje Naustvik, 1. nestleder i NSF og 
meg.

• Tidsskriftet sykepleiens temamagasin, 
slik som «koronadagbøkene» som kom i 
juni. 
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POLITICS med Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund

 Vi er god på 
helsedata i Norge, og har 
strukturert dette godt over 

mange år, for eksempek 
Tromsø-undersøkelsen 

som jeg er en del av, 
startet på 80 – 90-tallet. 

Vi har klart å samle 
inn data over en lengre 

periode på befolkningen 
vår og kan bruke det til 
å forutse det som trengs 

av helsetjenester for 
fremtiden.

- Lill Sverresdatter Larsen



Intervju

102

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er gift, fire barn hvorav jeg 
har født to. Jeg er en interessert, 
åpen og direkte nordlending som 
er særlig opptatt av organisering 
av helsetjenester, helse- og 
samfunnspolitikk. Forbundsleder 
i landets fjerde største 
arbeidstakerorganisasjon.  

Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
NSF er 4. største 
arbeidstakerorganisasjon som 
arbeider for «sykepleiernes 
utvikling og sykepleiens fremskritt 
– til beste for pasienten». Vi 
har tre bein; interesse-, fag- og 
samfunnspolitikk. Det trigger meg 
fordi det gir en unik mulighet til å 
påvirke til et samfunn som er godt 
å bli født inn i og som gir en verdig 
utgang fra liv. Et samfunn jeg og 
andre har lyst til å være en del av. 
Sykepleiere, som nøkkelpersonell i 
helsetjenestene og lokalisert over 
hele landet, er en viktig brikke for 
et godt samfunn. 

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?  
Som sykepleier, forsker, lærer og 
engasjert tillitsvalgt så forener 
jeg ulike perspektiv på sykepleie, 

noe som gjør at jeg når ut med 
sammenhenger mellom klinisk 
praksis (utøvende sykepleie), 
organisering av helsetjenester og 
maktstrukturer i samfunnet. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Kunnskap om mennesket som 
natur, sosialt vesen og fenomen, 
har vært viktig i flere tusen år, og 
er fortsatt viktig. Sykepleie som 
fag vil derfor fortsatt være relevant 
kunnskap uavhengig av teknologi 
eller innovasjon.  

Noen interessante nye dilemmaer? 
Ikke akkurat nye, men grensene for 
velferdsstaten, hva skal være «den 
nye oljen», hvordan rekruttere og 
beholde nok sykepleiere til å ivareta 
helsetjenestene slik vi har de i dag? 
Nye dilemmaer – oppgavedeling/
profesjonsforståelse også ut fra 
teknologi og AI som aktør. 

Hvem inspirerer deg?  
Inspirare – å ånde inn. Min 
ektemann og venner som Anne Lise 
Ulve som alltid har lest eller hørt 
noe nytt og gjør refleksjoner som 
overrasker, utfordrer og gjør at jeg 
lærer noe nytt. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? 
Bevisstgjøre samfunnet på 
sykepleierne som nøkkelpersonell 
i helsetjenestene, samt 
helsetjenestenes rolle for et 
godt samfunn. Ellers mer lokalt 
i NSF, engasjere sykepleiere 
til å argumentere også i 
samfunnsdebatten ut fra sitt 
sykepleiefaglige perspektiv.   

Tips til innovasjon i din sektor?  
AI som beslutningsstøtte 
(diagnostisering, røntgen, men 
også organisering som logistikk og 
koordinering). Varslingssystemer 
mtp biologiske indikatorer. 

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Fortgang på muligheten 
til digital lege, jordmor og 
helsesykepleierkonsultasjoner. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Ja, det er ingen motsetning mellom 
å drive bærekraftig og skape 
vekst. Begrepet vekst har flere 
dimensjoner, globalt og nasjonalt.  

Ditt livsmotto?
Det er lov, mer enn iblant, å ta to 
steg fram.  

POLITICS med Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund
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Hvor mange sykepleiere mangler Norge 
i dag?
a) 6000
b) 10 000
c) Mellom 15-20.000

6000 1 av 5 slutter Våre verdier i Norge

et er god rekruttering innen 
sykepleiestvudiet, men vi sliter med 
å beholde studentene. Hvor mange 
dropper av før endt studie?
a) 1 av 5 slutter
b) 1 av 10 slutter
c) 1 av 3 slutter

Når vi diskuterer viktige spørsmål innen 
helse, hva er det viktigste å ta stilling 
til?
a) Våre verdier i Norge
b) Folkehelsen
c) Nye teknologiske framskritt og
hvordan dette vil endre helsesektoren i
fremtiden

POLITICS med Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund

Scann og besøk bedriften
https://www.nsf.no/
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Evnen til å vurdere 
informasjon kritisk
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
administrerende redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Trine er 
utdannet siviløkonom og statsviter. I episoden snakker de om 
digitalisering i Aftenposten, hvordan klare å sortere mellom gode 
og dårlige kilder. Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder 
hvor stor andel av befolkningen som leser (minst én) avis. En 
viktig grunn til det er at vi har statlige støtteordninger som legger 
til rette for at man kan ha redaksjonelle miljøer rundt i hele 
landet, forteller hun i episoden. Samtalen går også innpå at vi har 
en tverrpolitisk enighet om at du skal legge til rette for å ha aviser 
i hele landet, og argumentet for det har hele tiden vært at det er 
en forutsetning for demokrati.  

Om bedriften
Aftenposten er en norsk dagsavis med riksdekkende distribusjon. 
Avisen er basert i Oslo. Den er Norges største avis målt i opplag. 
Avisen var i nyere tid den eneste norske avisen som kom ut 
med to daglige utgaver. Morgenutgaven var riksdekkende, mens 
ettermiddagsutgaven, Aften, var lokalavis for Oslo og omegn. 
I opplagssammenheng ble Aften regnet som egen tittel og var 
landets tredje største avis. Aftenposten er hovedproduktet til 
Mediehuset Aftenposten, en del av Schibsted Norge AS, der 
Schibsted er hovedeier.

Refleksjon
Hvorfor er det en del av demokratiet er å ha små aviser rundt om 
i landet? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Trine Eilertsen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nye digitale dilemmaer 
• Data som nasjonal ressurs 
• Algoritme som styringsverktøy 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene 

Anbefalt lesing: 

• Bok: How Democracies die
• Dokumentaren om Vietnam-krigen
• Podkasten "Unfinished - Deep South
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POLITICS med Trine Eilertsen, Aftenposten

 En forutsetning 
for demokratiet er at 

du undersøker hva 
makthavere gjør, samt 

at du kan debattere det 
og at de som utsettes for 
maktovergrep eller ikke 

får det de har krav på eller 
ikke får den hjelpen de har 
– har en stemme. Og hvis 
du ikke har det så har du 

ikke demokrati.
- Trine Eilertsen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Analytisk, liker store og lange linjer, 
ikke veldig opptatt av detaljer, 
strukturert, humoristisk, trygg.

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Nyheter og historier som betyr noe 
for folk.

Hva er du best på?  
Se helhet, lange linjer, være tydelig, 
lite selvhøytidelig.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Evne til å vurdere informasjon 
kritisk, sortere mellom et hav av 
gode og dårlige kilder.

Noen interessante nye dilemmaer? 
Folk opplever at de blir mer 
effektive på hjemmekontor, men vil 
ideutvikling og innovasjon lide? Jeg 
har flere, men må tenke litt på det!

Hvem inspirerer deg?  
Folk som når målene de setter seg, 
i stort og smått.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi 
kan lære mer?  
Bok: How Democracies die, 
dokumentaren om Vietnam-krigen, 
podkasten "Unfinished - Deep 
South".

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? 
Lose Aftenposten gjennom 
koronakrisen, samtidig som vi 
jobber med strategiske veivalg.

Tips til modernisering i din sektor?  
Ikke være redd for å teste og feile.

Har Norge noen unike muligheter? 
Vi bør i hvert fall får det. Høy 
kompetanse innenfor teknologi som 
kan bety noe i energikappløpet. Høy 
tillit - godt land for investeringer i 
en urolig verden.

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Fantastiske endringsvilje- og evne 
fra ansatte.

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider? 
Hittil: Ja, ja, vi eier i det minste 
ikke hest. Nå: Vi er ikke Trøndelag 
Arbeiderparti, i det minste.

 

POLITICS med Trine Eilertsen, Aftenposten
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Hvor i verden er de kommet lengst når 
det kommer til digital lesing av aviser 
hvor høyest antall innbyggertall betaler 
for digitalt innhold?
a) I USA
b) I Skandinavia
c) I Asia

I Skandinavia Aftenposten Regjeringens støtteordninger gjør slik at 
vi har mulighet til å ha lokale aviser hvor 
innholdet er relevant for leseren

Hva er Norges mest leste papiravis?
a) VG
b) Aftenposten
c) Dagbladet

Hvorfor er lesertall for aviser så høyt i 
Norge?
a) Gode ordninger for levering av aviser
gjør det enklere for nordmenn å lese
aviser daglig
b) Regjeringens støtteordninger gjør slik
at vi har mulighet til å ha lokale aviser
hvor innholdet er relevant for leseren
c) Vi har både papiraviser og aviser
digitalt, noe som dobler lesertall

POLITICS med Trine Eilertsen, Aftenposten

Scann og besøk bedriften
https://www.aftenposten.no/
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Samfunnsforståelse og 
kunnskap om verden
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk 
redaktør i VG, Hanne Skartveit, som har jobbet i avisen i snart 
30 år. Hanne er utdannet jurist, med en master i internasjonal 
politikk fra SAIS, Johns Hopkins University. I samtalen snakker 
de om årene i USA, hvordan jus har blitt en viktig del av hennes 
journalistiske arbeid, og politiske valg.  

Om bedriften
VG er en av Norges største avis. VG står for Verdens Gang, og 
opplyser nordmenn daglig fra hele verden - både som papirversjon 
og som nettavis.

Refleksjon
Hanne Skartveit mener man må bo og leve i et land for å forstå 
politikken. Snakke med menneskene som stemmer. Hva er det 
som er grunnen til at Donald Trump hanker inn stemmene og 
treffer folket?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Hanne Skartveit 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Nye digitale dilemmaer 
• Data som nasjonal ressurs 
• Algoritme som styringsverktøy 
• Norges unike posisjon og muligheter 
• De nye jobbene

Anbefalt lesing: 

• Yuval Harari
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POLITICS med Hanne Skartveit, VG

 Det hører kanskje 
svulstig ut, men jeg tenker 
mye på verden, og hvor vi 

er på vei. Jeg har tenkt mye 
på verdens økonomien i 
det siste, og synes det er 
rart at børsene går opp 
mens realøkonomien i 

lyset av korona går ned. 
Jeg tenker også på hvilken 

verden vi overlater til 
barna våre. Vi lever i ei tid 
med enorme forandringer.

- Hanne Skartveit
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Nysgjerrig grubler   

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?   
Journalistikk   

Hva er du best på?   
Samle informasjon og sette det inn 
i en bredere sammenheng   

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Samfunnsforståelse, pluss 
faktakunnskap i dybde om de fleste 
fagfelt   

Noen interessante nye dilemmaer?   
Winner takes all-økonomi, 
jobbskaping, ekkokammer vs 
demokratisering   

Hvem inspirerer deg?   
Noe anbefalt lesing eller seing, så vi 
kan lære mer?   
Yuval Harari 

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerdenes hevn?  
Yepp   

Livslanglæringnå – 
tverrfaglighetellerdybde; 
teoriellerpraksis?  
Yepp   

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Håndtere coronaen, treffe tonen 
og sette i sammenheng for leserne 
våre   

Tips til modernisering i din sektor?   
VG ligger i front i vår bransje, ikke 
noen tips utover å følge med på 
utviklingen   

Har Norge noen unike muligheter?   
Høyt utdannet befolkning, høy 
produktivitet pga høyt lønnsnivå, 
høy tillit og stor likhet   

Beste overraskelse fra Covid-19?   
Tja - at det går bedre enn fryktet 
med hjemmekontor   

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
Avhengig av innretning   

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider?   
Har ikke noe, tror jeg. Annet enn at 
vi må holde fast på håpet, troen på 
at det går bra. Tross alt.

POLITICS med Hanne Skartveit, VG
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Hanne er en grubler og i det siste er 
det ett spesielt tema hun synes er 
spennende.  Hva var det?
a) Koronakrisen; hvordan den påvirker
barn og unge og om det er ensidig
negativt
b) Verdensøkonomien; det er rart at
børsene går opp og realøkonomi og
handel går ned
c) Presidentvalget i USA; hva er grunnen
til at Donald Trump vinner stemmer og
hva konsekvensene er om han vinner
igjen

Verdensøkonomien; det er rart at 
børsene går opp og realøkonomi og 
handel går ned

Leger og høyt utdannede De stemmer ikke på Trump fordi de liker 
ham, de stemmer på Trump fordi de liker 
Hillary enda mindre

Hanne besøkte USA og fikk et større 
innblikk når det kom til presidentvalget. 
Hvilken type folk var det flertall av som 
stemte på Donald Trump?
a) Lavt utdannede og unge
b) Leger og høyt utdannede
c) Småbarnsforeldre og pensjonister

USA-turen ga mer klarhet i hvorfor folk 
stemmer på Trump. Hva fikk hun høre 
var hovedgrunnen?
a) De stemmer ikke på Trump fordi de
liker ham, de stemmer på Trump fordi de
liker Hillary enda mindre
b) De stemmer på Trump fordi han spiller
på nasjonal stolthet og Amerikanere fikk
et nytt håp ved å få ham som president
c) De som stemmer er lavt utdannede og
for unge til å tenke konsekvenser, mens
resten stemmer ikke

POLITICS med Hanne Skartveit, VG

Scann og besøk bedriften
https://www.vg.no/
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En ny 
generasjonskontrakt
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ny innstilt 
leder i Unge Høyre, Amalie Gunnufsen. Amalie har bakgrunn 
som samfunnsøkonom, og årsstudium i arabisk. Hun jobber 
som rådgiver for Høyres finansfraksjon, og ble nylig valgt leder 
i Unge Høyre. Samtalen reflekterer rundt nytt partiprogram 
og lederansvar. I ungdomspartiet har man flere muligheter og 
større frihet til å kritisere og komme med nye ideer, mener hun. 
Samtalen går også innom økonomisk bærekraft og hva som menes 
med en ny generasjonskontrakt.  

Refleksjon
6 av 10 bedrifter har ikke riktig kompetanse. Hvordan skal den 
utfordringen løses fremover? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Amalie Gunnufsen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• Livslang læring 
• Digitalisering 
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• www.ungehoyre.no 
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POLITICS med Amalie Gunnufsen, Unge Høyre

 Hele sentralstyret 
skal byttes ut. Jeg vet at 

Høyre er et stort parti med 
mange forskjellige verdier 

og utgangspunkt, så å 
samle alle disse tankene 

blir er en spennende 
oppgave.

- Amalie Gunnufsen
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Blid sørlending. Opptatt av 
økonomisk bærekraft og hva som 
skjer i verden.    

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?   
Morgendagens politiske ledere.   

Hva er du best på?  
Mennesker.   

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?    
Hvordan vi går fra grå til grønn 
energi.  

Hvem inspirerer deg?   
Folk som gjør det de brenner for.   

POLITICS med Amalie Gunnufsen, Unge Høyre
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Hvorfor kunne for eksempel Spotify ikke 
blitt skapt i Norge?
a) På grunn av norsk tankegang om
at det vi skaper skal kun brukes av
nordmenn
b) På grunn av formueskatten
c) På grunn av at Norge er et høykostland

På grunn av formueskatten Ved et teknologiløft På grunn av at Høyre ser verdiskapning 
gjennom næringslivet

Hvordan kan Norge gå videre med 
samme velferdsnivå og samtidig være 
bærekraftig?
a) Ved nye lovendringer angående Co2-
utslipp
b) Ved et teknologiløft
c) Ved at det frie marked skjønner at
fremtiden ligger i grønn omstilling

Hvorfor valgte Amalie Høyre?
a) Fordi Høyre setter enkeltmennesket i
sentrum
b) Det var helt tilfeldig at hun gikk inn i
Høyre
c) På grunn av at Høyre ser verdiskapning
gjennom næringslivet

POLITICS med Amalie Gunnufsen, Unge Høyre

Scann og besøk bedriften
https://www.ungehoyre.no/
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Grønn og liberal
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med nestleder 
i Unge Venstre og leder i Bergen Venstre, Ane Breivik. Ved siden 
av det politiske engasjementet, studerer hun rettsvitenskap ved 
UiB. I podkasten snakker de om mulighetene og utfordringene 
i teknologi, og relevant kunnskap for fremtiden. Samfunnet er 
konstant i forandring, og vi må alltid se med kritiske øyne på 
det bestående. Vi må alltid etterstrebe fremskritt, det krever 
nysgjerrighet og kritisk tenking, forteller hun.

Om bedriften
Unge Venstre er Norges liberale ungdomsparti, og 
ungdomsorganisasjonen til Venstre. Vi er en landsdekkende 
organisasjon med rundt 1500 medlemmer og 40 lokallag. I alle 
fylker har vi medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ildsjeler.

Refleksjon
Ane mener fremtiden i Norge ligger i hav- og vindnæringen. Flere 
store turbin-prosjekter er i gang rundt om i landet allerede. 
Hvordan kan kommunene gi sitt areal til disposisjon til fornybar 
energi og virksomhet når det vil påvirke deres naturressurser uten 
å bli kompensert for det?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ane Breivik 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs
• Livslang læring
• Digitalisering
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• Catch-22 av Joseph Heller. En satirisk 
kritikk av byråkrati og meningsløse 
påbud. Anbefales dessuten å lese 
hele boka hvis man skal forstå hva en 
"catch-22" er, mange som stadig bruker 
uttrykket feil.
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POLITICS med Ane Breivik, Unge Venstre

 Unge Venstre er 
en drivkraft for liberal 

politikk. Vi jobber for et 
samfunn med mer frihet til 
enkeltmennesket, samtidig 
som vi tar vare på naturen 
og de som faller utenfor.

- Ane Breivik
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Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?    
Samfunnet er konstant i forandring 
vi må alltid se med kritiske øyne 
på det bestående. Vi må alltid 
etterstrebe fremskritt. Det krever 
nysgjerrighet og kritisk tekning.  

Noen interessante nye dilemmaer?    
Personvern og ivaretakelse av barns 
personvern. Hvordan sikrer vi en 
rettighet som nesten er utradert?  

Hvem inspirerer deg?   
Hillary Clinton og mange andre 
sterke kvinner.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi 
kan lære mer?   
Catch-22 av Joseph Heller. En 
satirisk kritikk av byråkrati og 
meningsløse påbud. Anbefales 
dessuten å lese hele boka hvis man 
skal forstå hva en "catch-22" er, 
mange som stadig bruker uttrykket 
feil. 

Data som nasjonal ressurs – 
personalisering eller personvern; 
kapitalflukt eller digitalskatt?   
Personvern. I en verden der stadig 
mer foregår på digitale flater 
må vi sørge for at vi fortsatt har 
makt over egne opplysninger 

og kunnskap om hvordan de 
benyttes. Multinasjonale selskaper 
og digitalgiganter må betale skatt 
i Norge. Jeg tror vi kun finner en 
hensiktsmessig måte å beskatte 
multinasjonale selskaper på ved 
internasjonalt samarbeid.  

Algoritme som styringsverktøy 
– optimalisert samfunn eller 
mennesker i sentrum?   
Mennesker i sentrum. Algoritmer 
skal være et verktøy for borgerne, 
ikke et styringsmiddel mot dem.  

Norges unike posisjon 
og muligheter – nasjonal 
selvstyring m/ fokus vs globale 
forretningsmodeller?   
Globale forretningsmodeller. Ingen 
land er tjent med utenforskap, selv 
ikke Norge.   

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerdenes hevn?   
Alle skal med. Omstillingen og 
moderniseringen kommer til å 
berøre de fleste yrkesveier.    

Regulering som stimulerer 
innovasjon – beskytte det gamle 
eller bygge det nye?   
Bygge det nye. Norge trenger flere 
bein å stå på etter oljen.  

Livslang læring nå – tverrfaglighet 
eller dybde; teori eller praksis?  
Mer dybde tidlig i utdanningen og 
større muligheter for tverrfaglighet 
senere. En god blanding av teori 
og praksis, bedre tilpasset den 
enkelte.  

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?   
Lage mer mat fra bunnen 
av samtidig som jeg 
balanserer heltidsjobb, 
heltidsstudier og to krevende verv. 
Også har jeg holdt i arbeidet med 
Unge Venstres politiske program - 
det dras snart i land, heldigvis!  

Tips til modernisering i din sektor?   
Jeg tror mange politiske partier har 
godt av mer interaktive samlinger 
og diskusjonsforum.  

Har Norge noen unike muligheter?    
Vi har et enormt fortrinn innen 
fornybar energi og en særegen 
mulighet til å bli verdens første 
fornybare og fullelektriske 
samfunn.  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?    
Det krever det grønne skiftet.  

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider?    
Å være liberal er å være ti år forut 
sin tid.
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Hva var grunnen til at Ane gikk inn i 
politikken?
a) Hun har helt siden hun var liten hatt
mange sterke meninger og politikk har
alltid vært en stor del av hennes hverdag,
så det ble en naturlig ting for henne å
gjøre
b) Hun var på den tiden for ung til å
stemme angående saker som ville
vedvare til hun ble voksen, så hun så på
det som sin eneste mulighet til å kunne
få en stemme i politikken
c) Hun kommer fra en politikerfamilie
hvor hun ble nærmest ufrivillig dratt inn i
politikken, noe hun er takknemlig for nå

Hun var på den tiden for ung til å 
stemme angående saker som ville 
vedvare til hun ble voksen, så hun så på 
det som sin eneste mulighet til å kunne 
få en stemme i politikken

Ane mener Norge har et enormt stort 
utgangspunkt når det kommer til hav- og 
vindkraft

Venstre bygger nå verdens mest 
miljøvennlige møbelfabrikk

Hvor ser hun fremtiden i Norge?
a) Ane ser fremtiden i enkeltmennesket,
de som kommer med store innovative
idéer og setter seg store, internasjonale
mål
b) Ane ser fremtiden i skolesystemet
og mener det bør endres drastisk med
tanke på den raske utviklingen når det
kommer til teknologi
c) Ane mener Norge har et enormt stort
utgangspunkt når det kommer til hav- og
vindkraft

Hva gjør Venstre i “disse pandemi-
tider”?
a) Venstre har stoppet opp en stor
prosentdel av produksjonen, men er i full
gang med å designe møbler for neste år
kolleksjoner
b) Venstre korttids-ansetter mennesker
som enten har mistet jobben i denne
tiden eller permitterte slik at de kan
jobbe i fabrikken deres
c) Venstre bygger nå verdens mest
miljøvennlige møbelfabrikk

POLITICS med Ane Breivik, Unge Venstre

Scann og besøk bedriften
https://www.ungevenstre.no/
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Perspektiv

En ny politikk for neste 
generasjon
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ny innstilt 
leder i AUF, Astrid Hoem. I samtalen snakker de om hvordan vi kan 
bygge samfunnet vårt slik at alle får gode møteplasser, selv om 
vi møter mindre mennesker i hverdagen. Og hvordan vi skal sikre 
at vår generasjon får de samme mulighetene som generasjonene 
før oss. Et av hennes viktigste prosjekt det siste året er AUFs 
prinsipprogram som skal vedtas i oktober.

Om bedriften
AUF står for Arbeidernes Ungdomsfylking og er Arbeiderpartiets 
ungdomsparti. med over 14000 medlemmer er de Norges største 
partipolitiske ungdomsorganisasjon.

Refleksjon
Unge i dag vil sitte igjen med færre muligheter enn 
foreldregenerasjonen. Trenger vi en ny “generasjonskontrakt” for 
å vinne gjennom med saker angående klima, bolig, utdanning og 
jobber? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Astrid Hoem 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs
• Livslang læring
• Digitalisering
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• Jeg vil anbefale alle å lese boka, Et lite 
liv.
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POLITICS med Astrid Hoem, AUF

 Er det markedet 
eller politikken som 

skal løse klimakrisen? 
Spør hun, og hevder det 

er et politisk ansvar. 
Vår generasjon har 

færre muligheter enn 
generasjonene før oss. 

Politikken må fikse opp i 
det.

- Astrid Hoem
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Hvem er du, personlig og faglig? 
25 år. Nestleder i AUF. Innstilt som 
leder. Vokst opp i Kristiansund midt 
mellom havet og industrien som 
har formet mitt engasjement.   

Hva leverer din organisasjon, 
enklest?  
Sosialdemokratisk politikk og et 
sted å engasjere seg  

Hva er du god på?  
Jobbe med gjennomslag, 
samarbeide med mennesker og 
sette meg godt inn i saker jeg 
jobber med 

Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden, for deg? 
Hvordan vi kan bygge samfunnet 
vårt slik at alle får gode 
møteplasser, selv om vi møter 
mindre mennesker i hverdagen. 
Og hvordan vi skal sikre at 
vår generasjon får de samme 
mulighetene som generasjonene før 
oss.  

Noen interessante nye dilemmaer, 
fra ditt ståsted? 
Ny generasjonskontrakt. Vår 
generasjon har færre muligheter 
enn generasjonene før oss. 
Politikken må fikse opp i det.  

Hvem inspirerer deg?  
AUFere som hver eneste dag våkner 
og lurer på hvordan de kan forandre 
verden.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi 
kan lære mer?  
 Jeg vil anbefale alle å lese boka et 
lite liv. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? 
AUFs prinsipprogram som skal 
vedtas i oktober. 

Tips til modernisering i din sektor? 
Jeg tror man alltid må gjøre det 
mest mulig lavterskel å komme 
med politiske innspill.  

Har Norge noen unike muligheter? 
Norge har ekstremt mange unike 
muligheter. Kompetanse og kapital 
i møte med grønn omstilling. 
Naturen rundt oss. Industrien vi 
allerede har bygget. 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Jeg har funnet ut at jeg er ekstremt 
dårlig på å bake surdeigsbrød. Men 
på den positive siden fikk jeg sett 
alle Jane Austen filmene. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
Ja. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider?  
Enten så går det bra, eller så går 
det over. 

POLITICS med Astrid Hoem, AUF
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På hvilken måte skiller AP seg ut fra 
resten av de politiske partiene?
a) AP er blokk-uavhengig og ønsker ikke
plassering i noen av “blokkene”
b) AP er det ferskeste politiske partiet
c) AP er ikke bare et politisk parti, det er
også en folkebevegelse

AP er ikke bare et politisk parti, det er 
også en folkebevegelse

Presse  moderpartiet angående saker 
som haster og er viktig for ungdom

Start med å se hvilke parti som ønsker at 
markedet skal bestemme og hvilke som 
ønsker at politikken skal ta styringen

Hva er ungdomspartiets viktigste rolle?
a) Presse moderpartiet angående saker
som haster og er viktig for ungdom
b) De skal lytte, lære og få inn mest
mulig kunnskap fra sitt moderparti slik
at de er forberedt til å drive politikk i
fremtiden
c) Rekruttere meldemmer og sanke
stemmer ved valg

Tech-gigantene tar over de politiske 
rollene om ikke politikerne selv har en 
visjon og gjør endringer og omstillinger. 
Hvordan velger man hvilket parti man 
bør stemme på ut i fra klimapolitikk?
a) Sett deg inn i klimasaker i ditt
nærmiljø og se hva partiet gjør for å løse
det
b) Start med å se hvilke parti som
ønsker at markedet skal bestemme og
hvilke som ønsker at politikken skal ta
styringen
c) Start med å sjekke om partiet tenker
globalt eller lokalt når det gjelder
klimapolitikken sin

POLITICS med Astrid Hoem, AUF
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Perspektiv

Styrke folkestyre, og alle 
stemmer hørt
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med nyvalgt 
leder i Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen. Synnøve 
studerer kultur og samfunnspsykologi ved UiO, men har permisjon 
fra studiet nå med fullt engasjement i SU. Store deler av samtalen 
omfavner klima og miljødebatten. Hun er opptatt av hvordan 
ulike strukturer i samfunnet påvirker oss individer, og hvorfor, for 
eksempel, noe velger miljøvennlige valg, mens andre ikke velger å 
gjøre det.

Om bedriften
Sosialistisk Ungdom er ungdomspartiet med som kjemper iherdig 
for å muliggjøre rettferdighet i samfunnet. De er en feministisk 
organisasjon, brenner for klima og miljø, vil avskaffe rasisme og 
ønsker sosialisme; makt over egen hverdag.

Refleksjon
De store tech-gigantene har altfor stor makt i samfunnet og vi 
må kjempe for rettferdighet. Hvordan kan vi gjøre det og hvorfor 
må vi over til venstresiden for å få det til? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Synnøve Kronen Snyen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs
• Livslang læring
• Digitalisering
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• En bok som heter Det er nok nå, som 
handler om nyliberalismen.
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POLITICS med Synnøve Kronen Snyen, Sosialistisk Ungdom

 I 2013, da vi fikk 
en blå-blå regjering, ble 

det naturlig for meg melde 
meg inn for å aktiv bidra 

til en ny politikk.
- Synnøve Kronen Snyen
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg kommer fra Oppegård 
kommune, har sittet i kommune-
styret for SV. Jeg ble med i SU i 
2013, og meldte meg inn når vi 
fikk blåblå regjering. Jeg har vært 
studenttillitsvalgt på Universitetet 
i Oslo på fulltid i ett år, som 
nestleder og likestillingsansvarlig 
i Studentparlamentet. Jeg jobbet 
da mye med rektor Svein Stølen og 
prorektor Gro Mo.  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Kunnskap om miljø og natur og mer 
tverrfaglig kunnskap. Flere bør gå 
yrkesfag og vi må opprette flere 
studieplasser på fagskolene.  

Hvem inspirerer deg?  
Greta Thunberg.  

Norges unike posisjon 
og muligheter – nasjonal 
selvstyring m/ fokus vs globale 
forretningsmodeller?  
SV vil bruke staten som en 
strategisk, langsiktig aktør for å 
sikre verdiskaping i Norge fremover. 
Det betyr at staten må vurdere å 
kjøpe seg opp i flere bedrifter, og 
starte nye. Statlige eierskap kan 
bidra til grønn omstilling – å skape 

ny næringsutvikling og samtidig 
kutte klimagassutslipp. Vi trenger 
statlige næringslokomotiver for 
å sikre fremtidens verdiskaping i 
Norge.  

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerdenes hevn?  
Alle skal med. Vi må satse på etter- 
og videreutdanning slik at ingen 
opplever at de blir irrelevante i 
fremtiden. Når vi blir et enda mer 
høyteknologisk samfunn og hvis 
roboter tar over jobbene våre så må 
vi dele på arbeidet. Jeg vil heller 
ha sekstimers arbeidsdag enn høy 
arbeidsledighet.  

Har Norge noen unike muligheter?  
Ja! På grunn av våre naturressurser, 
vår kompetanse, teknologiutvikling, 
geografi, demografi og arbeidsliv 
finnes det flere grønne nærings-
muligheter hvor Norge har gunstige 
konkurranseforhold. For at disse 
næringene skal kunne realisere sitt 
potensiale, må de satses på. Da det 
er det behov for investeringer, også 
fra statens side.  

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Vi har blitt flinkere på å møtes 
digitalt, jeg håper det gjør 
at det blir mindre reising i 
jobbsammenheng.  

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Ja, jeg vil at Norge skal bli ledende 
på de nye grønne løsningene, ikke 
en lat oljestat som taper kampen 
om å bli verdensledende på grønn 
industri og teknologi. 
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e studert grundig?
a) Hvorfor noen velger å være
miljøvennlig og andre ikke
b) Hvor det egentlig blir  av
plastemballasjen vi sorterer
c) Presidentvalget i USA

Hvorfor noen velger å være miljøvennlig 
og andre ikke

SV har en troverdig politikk med en 
gjennomførbar plan som ingen av de 
andre partiene har kommet med

Rettferdighet og klima henger sammen 
og de mener Norge må ta ansvar for 
vestlige rike lands utslipp

Hva mener Synnøve skiller SV fra resten 
av partiene i disse omstillingstider?
a) SV taler mer de unges sak og når til et
yngre publikum
b) SV skiller seg ut med den grønneste
klimapolitikken
c) SV har en troverdig politikk med en
gjennomførbar plan som ingen av de
andre partiene har kommet med

SV har mest av både rød og grønn 
politikk, hvorfor er det viktig med begge 
deler?
a) Rettferdighet og klima henger sammen
og de mener Norge må ta ansvar for
vestlige rike lands utslipp
b) For å sanke stemmer hos dobbelt så
mange
c) For å vise at vi må uansett stå
sammen for å få saker gjennom

POLITICS med Synnøve Kronen Snyen, Sosialistisk Ungdom

Scann og besøk bedriften
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En rolle med 
samfunnsbetydning
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
forbundsleder i Negotia, Monica Paulsen. Monica har bakgrunn fra 
næringsmiddelindustrien og olje- og gassbransjen, og hun er også 
nestleder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund som er tilknyttet 
selskapet. Hun beskriver rollen som viktig og spennende, fordi 
man er med på endre og forbedre rammebetingelsene for ansatte 
næringslivet, og i frivillige organisasjoner. Samtalen reflekterer 
rundt et samfunn i endring.

Om bedriften
Negotia er et YS-forbund som jobber for å sikre sine medlemmer 
en bedre arbeidsdag og flere muligheter. Som medlem i 
YS-forbundet Negotia har du sikkerhet for at dine rettigheter som 
arbeidstaker blir ivaretatt.

Refleksjon
Er vi gode nok til å feire læringen til folk? Om ikke, hvordan bli 
det? Om, hvordan gjør vi det? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Monica Paulsen 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs
• Livslang læring
• Digitalisering
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• www.negotia.no
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POLITICS med Monica Paulsen, Negotia

 Vi må løfte de som 
henger etter, for å sørge for 
at de på toppen også har 

en bedre vekst.
- Monica Paulsen
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Hva mener Monica er en 
vrangforestilling?
a) At ansatte skal ta ansvaret for å være
kompetent og bidra til at bedriften skal
gå fremover. Dette er først og fremst
ansetter sitt ansvar
b) At ledere har alt ansvar for at en
bedrift skal være kompetent og at
ansatte tar til seg kunnskap
c) At bedriftene MÅ ta til seg ny
kunnskap pga omstillingene

At ansatte skal ta ansvaret for å være 
kompetent og bidra til at bedriften skal 
gå fremover. Dette er først og fremst 
ansetter sitt ansvar

Ansatte investerer tid, ansetter innhold 
og skatten skattelette

Kartlegg deg selv, dine styrker og 
svakheter og hva din bedrift har bruk for

Silvija snakker om en tredeling for 
livslang læring, dette er Monica helt enig 
med. Hva er denne tredelingen som må 
til for at ansatte får den kunnskapen de 
behøver?
a) Ansatte investerer tid, ansetter innhold
og skatten skattelette
b) Ansatte tar læring på eget ansvar,
ansetter evaluerer den ansattes
kunnskap og staten leverer ut studielån
c) Ansatte lærer av hverandre, ansetter
setter mål for ny kunnskap og et
minstekrav i sin bedrift, staten slepper
ansvar

Livslang læring, hvor skal man begynne? 
Hva mener Monica er viktig når man skal 
i gang med ny læring?
a) Kartlegg deg selv, dine styrker og
svakheter og hva din bedrift har bruk for
b) Målene og visjonen til bedriften du er
i er den viktigste faktoren, ut i fra det
finner du ditt læringssted
c) kke ta inn for mye kunnskap av
gangen, heller ofte og lite enn mye
innhold og færre kurs

POLITICS med Monica Paulsen, Negotia

Scann og besøk bedriften
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Perspektiv

Digital transformasjon i 
media
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med CEO 
og ansvarlig redaktør i Dagbladet AS, Alexandra Beverfjord. De 
snakker om digitalisering i media, og endringsglede i et selskap, og 
å skape organisasjoner som er nysgjerrig til å skape kontinuerlig 
læring.  

Om bedriften
Dagbladet, dagsavis utgitt i Oslo, grunnlagt 1869. Dagbladet er en 
av landets to riksdekkende løssalgsaviser. Eies av Aller Media AS. 
Sjefredaktør fra 2018 er Alexandra Beverfjord.

Refleksjon
Er det en forskjell i funksjonen til nåværende digitale dagsaviser 
fremfor tidligere papiraviser?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Alexandra Beverfjord 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse, strategi og innovasjon 
• Data som nasjonal ressurs 
• Livslang læring 
• Digitalisering 
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• www.dagbladet.no
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Podkast  #842

POLITICS med Alexandra Beverfjord, Dagbladet

 Vi begynner å se 
mer av robotjournalistikk, 

både børsmeldinger 
og fotballkamper for 
eksempel. Dette er 

en automatisering av 
oppgaver, som frigjør 
journalisten sin tid til 
å gjøre mer krevende 

oppgaver.
- Alexandra Beverfjord
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Dagbladet ble startet opp i 1869 av en 
bevegelse som senere startet et politisk 
parti i Norge. Hvilket politisk parti?
a) Bevegelsen startet opp det politiske
partiet Høyre
b) Bevegelsen startet opp det politiske
partiet KRF
c) Bevegelsen startet opp det politiske
partiet Venstre

Bevegelsen startet opp det politiske 
partiet Venstre

Aller media Drive frem fakta og få frem ulike syn i 
spaltene

Hvem eies Dagbladet av?
a) Humro aviser
b) Aller media
c) Amedia og HMO Egmont

Dagbladet følger de vanlige 
journalistiske prinsippene. Hva er disse?
a) Drive frem fakta og få frem ulike syn i
spaltene
b) Underholde og å få mennesker til å
lese nyttige dagsaktuelle saker fra hele
verden
c) Granske staten og fremme likestilling

POLITICS med Alexandra Beverfjord, Dagbladet

Scann og besøk bedriften
www.dagbladet.no
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Perspektiv

Offentlige tjenester og 
eierskap
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV, 
Kari-Elisabeth Kaski. Hennes viktigste prosjekt det siste året har 
vært jobben på Stortinget og i finanskomiteen i håndteringa av 
den økonomiske krisa. De snakker om fremtidens velferd, eierskap 
i data, digitale løsninger og å involvere det offentlige i større 
grad. Hva trenger verden fremover, og hvordan kan vi sikre at 
norsk teknologi og leverandører sitter i førersetet når endringene 
kommer?

Om bedriften
Sosialistisk Venstreparti, SV, er et norsk politisk parti som 
ble stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som 
tilhører venstresiden i norsk politikk. SV satt i regjering med 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra 2005 til 2013.

Refleksjon
Partiprogrammer er historisk arv og de kan dermed virke svært 
like hverandre, hvordan kan vi forenkle for velgerne hva de enkelte 
partiene ønsker? Og hvorfor går de ikke mer konkret inn på nye 
dilemmaer? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Kari-Elisabeth Kaski 

Språk:  Norwegian

Persepktiv: POLITICIAN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ledelse, strategi og innovasjon
• Data som nasjonal ressurs
• Livslang læring
• Digitalisering
• Mulighetene og utfordringer i 

teknologi

Anbefalt lesing: 

• Det har ikke blitt så mye tid til det dette 
året. Jeg har sett The Crown, og Star 
Wars for eksempel.
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Podkast  #888

POLITICS med Kari-Elisabeth Kaski, Sosialistisk Venstreparti

 Vi må slutte å tenke 
at vi kan lage en gigantisk 

digital løsning som skal 
løse alle utfordringer i 

samfunnet. Vi må stoppe 
opp litt, og få inn mer 
kompetanse i staten og 
det offentlige. Hente ut 
lærdom i befolkningen.
- Kari-Elisabeth Kaski



Intervju
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Engasjert og høy arbeidskapasitet. 
Politiker nå, men bakgrunn fra 
miljøbevegelsen. Har mann og en 
ettåring og hund. Bor i Groruddalen. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?
Et politisk parti.

Hva er du best på?
Jeg tror jeg er god i debatter og 
kommunisere ut hva SV står for. 
Men best liker jeg selv å jobbe 
mer faglig og grundig med sakene. 
Dessverre blir det ofte for lite tid til 
det. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Jeg tror det blir viktig å kunne lære, 
og drive med problemløsning og 
kunne være kreativ. Klimakrisa og 
håndteringen av den er også svært 
viktig. 

Hvem inspirerer deg?
Kristin Halvorsen og dagens unge. 

Data som nasjonal ressurs – 
personalisering eller personvern; 
kapitalflukt eller digitalskatt?
Snakker gjerne om dette! Her er det 
interessante dilemmaer. 

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerdenes hevn?
Dette er også interessant. 

Livslang læring nå – tverrfaglighet 
eller dybde; teori eller praksis?
Dette kan vi også snakke om

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? 
Det har vært fullt fokus på jobb. 
Stortinget og finanskomiteen har 
vært og er viktig i håndteringa av 
den økonomiske krisa. Tida som blir 
igjen går til familien

Tips til modernisering i din sektor?
Har vært litt brå overgang til det 
moderne samfunnet på stortinget 
pga krisen. Var lite digitalisert før 
dette traff oss. Nå har vi endelig 
flere videomøter og muligheter. 

Har Norge noen unike muligheter? 
Vi har en befolkning med høy 
kompetanse, vi bruker ny teknologi 
og er digitale, har mye kapital 
og naturressurser og kraft. Det 
gir noen enormt spennende 
muligehter, særlig til å løse 
framtidas utfordringer. Men må tas 
i bruk. 

Beste overraskelse fra Covid-19? 
Folk har takla det fantastisk bra. Nå 
er mange lei, men vi må være glade 
for at vi har klart å jobbe så godt 
sammen! 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor? 
Ja! Helt klart. Og det må det også. 

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider? 
Hehe, i høst har jeg sagt mye til 
meg selv at det bare er å bøye 
nakken og jobbe på. 
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I denne “debatten” mellom venstre og 
høyre side av politikken ble de enige om 
en ulikhet, hva var det?
a) Høyresiden er opptatt av å tilrettelegge
for tjenester som kommer i næringslivet,
mens venstresiden setter spørsmål til
hva vi skal bruke teknologien til og hvilke
mål Norge har som nasjon
b) Venstresiden er opptatt av å
tilrettelegge for tjenester som kommer
med digitaliseringen, mens høyresiden
setter spørsmål til de nye tjenestene og
ønsker at de er virkemidler for å fremme
målene til Norges visjon
c) Venstresiden er opptatt av at
digitalisering må inn i næringslivets,
mens høyresiden er redd for
konsekvensene av datadeling og den
fremtidige faren ved det

Høyresiden er opptatt av å tilrettelegge 
for tjenester som kommer i næringslivet, 
mens venstresiden setter spørsmål til 
hva vi skal bruke teknologien til og hvilke 
mål Norge har som nasjon

Det er lett for selskaper å flytte skattbare 
aktiviteter ut av landet

Menneskene bak tar opp tema de er 
opptatt av og med lite konkrete løsninger

Hvilke problemer trekker de frem ved 
skattesystemet i Norge?
a) Det er lett for selskaper å flytte
skattbare aktiviteter ut av landet
b) Vi har for lave skatter ut i fra den
gjennomsnittelige lønnsinntekten i
landet
c) Vi har for høye skatter ut i fra den
gjennomsnittelige lønnsinntekten i
landet

Hvorfor kan vi oppleve at 
partiprogrammene er vanskelig å 
differensiere fra hverandre?
a) Menneskene bak tar opp tema de er
opptatt av og med lite konkrete løsninger
b) Menneskene bak tar opp det de er
bedt om og må komme med konkrete
løsninger
c) Menneskene bak tar opp tema de er
opptatt av med svært konkrete løsninger

POLITICS med Kari-Elisabeth Kaski, Sosialistisk Venstreparti

Scann og besøk bedriften
https://www.sv.no/
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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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Podcaster gjort i samarbeid med:

episode_title
intro

Om bedriften
company_info

Refleksjon
reflection

Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  languages

Persepktiv: perspectives

Innspilt: places

Vert:  lorner

Lytt til podcast

Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
 

142 TEMA med guest_name, guest_company

TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY
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Perspektiv
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

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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