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Tema Perspektiv

Teknikk slår politikk
I denne panel-episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver i 
Tankesmien Agenda, Hilde Nagell og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. 
Tankesmien Agenda og Civita jobber begge for å utvikle ny politikk 
ved å arrangere debatter og delta i det offentlige ordskifte. I 
episoden diskuterer Hilde, Eirik og Silvija hvordan vi skal tette 
gapet mellom teknologi og politikk, blant annet ved å senke 
terskelen for deltakelse og gjøre det mer forståelig.

Om bedriften
Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie som 
bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne 
sentrum-venstre. Civita er en liberal tankesmie med et ideelt mål. 
Civita skal formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og 
utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til 
reformer.

Refleksjon
Eirik Løkke forteller om Garry Kasparov, som har reflektert rundt 
spørsmålet “Hvor begynner maskinen, og hvor slutter menneskelig 
kreativitet?” Silvija Seres mener vi må se på hybriden mellom 
menneske og maskin som ny politikk, hvor ulike fagfelt og 
ekspertise som har belyst sine deler av spørsmålet, må samles 
og oppleve hvor deres respektive fagfelt kommer i konflikt, med 
mål om å lære mer, finne svar og nye løsninger. Sett at begrepet 
om teknologisk singularitet skulle bli reelt i løpet av vår levetid, 
hvordan kan vi forberede oss på samspill mellom menneske og 
maskin, “ta vare på og oppdra” kunstig intelligens, og lære den om 
menneskelige verdier, etikk og moral?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Hilde Nagell og Eirik Løkke 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

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: 

• Friedrich Hayek (Eirik
• Barnebøkene til Astrid Lindgren, kanskje 

spesielt brødrene Løvehjerte og Ronja 
Røverdatter (Hilde)

POLITICS med Hilde Nagell og Eirik Løkke, Agenda & Civita 

POLITICS
HILDE NAGELL OG EIRIK 
LØKKE
RÅDGIVER
AGENDA & CIVITA

PODKAST #747 TEKNIKK SLÅR POLITIKK. HILDE NAGELL OG EIRIK LØKKE, AGENDA & CIVITA
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Podkast  #0747

POLITICS med Hilde Nagell og Eirik Løkke, Agenda & Civita

 Det digitale 
samfunn kommer til å 

skape mange nye jobber 
og fjerne en del jobber. 
Generelt er jeg  mindre 

bekymret over at det ikke 
skal bli jobber nok. Mange 

prognoser tyder på det 
motsatte – at vi kommer 
til å mange arbeidskraft.
- Hilde Nagell og Eirik 

Løkke



Intervju
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Hvem jobber du for, og hvorfor?
Har jobbet for tankesmien 
Civita siden 2011. Det er et stort 
privilegium, særlig fordi jeg får 
brukt tid på å forfølge mine 
interesser og liberale verdier. H: 
Rådgiver for Tankesmien Agenda. 
Der får jeg brukt tid på å forstå hva 
som skjer i samfunnet rundt meg 
og i politikken.

Beskriv enkelt hva dere gjør, og 
hvorfor kjøper folk?
E: En tankesmie utreder 
problemstillinger, arrangerer 
debatter og deltar i det offentlige 
ordskifte. Civita er en ideell 
organisasjon og vi finansieres av 
rundt 100 forskjellige bidragsytere. 
H: Vi er en tankesmie for Sentrum-
Venstre i norsk politikk. Agendaen 
er partipolitisk uavhengig, og vi 
skal utvikle ny politikk og bidra i 
samfunnsdebatten.

Hva gjør du helst når du ikke 
jobber, og hvor? E: Er lidenskapelig 
opptatt av Premier League og 
Liverpool. I tillegg liker jeg å lese 
og se på TV-serier/filmer. H: Har tre 
barn, og prøver å få så mye tid med 
dem som mulig. Trives aller best 
ute i naturen.

Hvem inspirerer deg?
E: Madeleine Albright og Anne 
Applebaum. H: Margrete Vestager.

Hva formet deg, bok eller film?
E: Friedrich Hayek sitt forfatterskap 
og Rambo 2-filmen. H: Barnebøkene 
til Astrid Lindgren.

Fordeler ved å gjøre jobben din fra 
Norge?
E: Familievennlig arbeidsliv. 
Godt organisert samfunn. Høy 
digital kompetanse og god 
digitalinfrastruktur. H: Det er 
et land der mange er opptatt 
av samfunnsdebatt, og der 
kunnskapsnivået er høyt og 
debattklimaet stort sett vennlig og 
godt.

Relevant kunnskap for fremtiden?
E: Humankapital og evnen til å 
kontinuerlig oppdatere sin egen 
kunnskap. H: Vi trenger flere 
som både forstår hvilke behov 
samfunnet har OG hvordan den nye 
teknologien fungerer.

Tror du på bærekraft som 
vekstmotor?
E: Ja, om vi bruker skatte og 
avgiftssystemer for å belønne 
klimavennlig industri og økonomisk 
straffe klimafiendlig industri. H: 
Ja, definitivt. Jeg tror også det 

er eneste riktige veien ut av den 
økonomiske krisen som Covid19 har 
skapt.

Viktigste læring fra Covid?
E: At vi kan få til mye når vi må, 
både som samfunn og individ. H: 
Robuste samfunn er samfunn der 
alle har gode velferdsordninger. 
Spesielt tydelig ble det i USA.

Hvordan gjør vi politikk forståelig 
for folk flest?
E: Bruke menneskespråk når vi 
kommuniserer, senke terskler for 
deltagelse, samt invitere folk med 
til å mene noe om politikk og ikke 
bare om formalia og organisasjon. 
H: Bruke enkle ord, spørre og grave, 
samt ikke gi opp når fagfolk får deg 
til å føle deg dum.

POLITICS med Hilde Nagell og Eirik Løkke, Agenda & Civita

Podkast  #0747
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Hva mener Hilde Nagell er viktig om vi 
skal kunne gi samfunnet høyest mulig 
utbytte av verdien av data som ressurs?
a) Vi må komme tidlig inn på blockchain
teknologien, og sørge for at dataen som
skal deles til fordel for samfunnet, til
enhver tid kan verifiseres som autentisk
b) Vi må sette klare retningslinjer for hva
som er persondata som skal fortsette å
være beskyttet av personvernet, og hvilke
persondata samfunnet har så stor nytte
av, at vi alle er tjent med at den deles
c) Vi må dele mer data, og definere hva
data skal være, via å klargjøre hvilke
mål vi har som samfunn med bruken av
denne dataen

Vi må dele mer data, og definere hva 
data skal være, via å klargjøre hvilke 
mål vi har som samfunn med bruken av 
denne dataen

Statistikk Arbeidstakeren

Silvija Seres forteller om maskinlæring, 
og nevner eksempelet på 
fremgangsmåten som brukes i å trene 
AI til å kjøre førerløse biler i trafikken. 
Hvilken vitenskap bruker vi som 
verktøy i vurderingen av om at en AI's 
kjøremønster har blitt tilfredsstillende 
nok til å gi den et førerkort? 
a) Matematikk
b) Statistikk
c) Reliability engineering

Eirik Løkke reflekterer rundt fremtidens 
arbeidsliv og det at tilknytningen til 
arbeidslivet ikke kommer til å være slik 
som det var før. I denne tankerekken 
nevner han begreper som garantert 
inntekt, borgerlønn og hyppigere 
jobbskifter blant unge. Hvilken del av 
fremtidens arbeidsmarked mener han 
bør beskyttes inntektsmessig?
a) Arbeidstakeren
b) Bedriften, organisasjonen eller
arbeidsgivere
c) Arbeidet i seg selv

POLITICS med Hilde Nagell og Eirik Løkke, Agenda & Civita

POLITICS
HILDE NAGELL OG EIRIK 
LØKKE
RÅDGIVER
AGENDA & CIVITA
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Tema Perspektiv

Data: Gull eller gråstein
I denne episoden møter vi publiseringsdirektør i Dagens 
Næringsliv, Ingeborg Volan, og coach, gründer og sjefsredaktør 
i Tilt.Work, Paal Leveraas. Samtalen ledes av Hilde Nagell fra 
Tankesmien Agenda, og forfatter av ”Digital revolusjon”.  

Refleksjon
Hva menes med at data er en naturressurs?  

Hvorfor mener de i denne podkasten at det er viktig å skatte for 
data? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ingeborg og Paal 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Er data gull eller gråstein?  
• Hvordan bør Norge satse på data?  
• Hva er barrierene- hva hindrer oss i å 

dele mer? 

POLITICS med Ingeborg Volan og Paal Leveraas, Dagens Næringsliv / Tilt.Work 

POLITICS
INGEBORG VOLAN OG 
PAAL LEVERAAS
PUBLISERINGSREDAKTØR 
/ CEO
DAGENS NÆRINGSLIV / 
TILT.WORK

PODKAST #772 DATA: GULL ELLER GRÅSTEIN. INGEBORG VOLAN OG PAAL LEVERAAS, DAGENS NÆRINGSLIV / TILT.WORK

Podkast  #0772
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Intervju med moderator Hilde 
Nagell.
 
Tette gapet mellom teknologi og 
politikk.
 – Vi trenger flere som både forstår 
hvilke behov samfunnet har og 
hvordan den nye teknologien 
fungerer. Jeg ønsker meg flere 
«samfunnsteknologer», sier rådgiver 
i Tankesmien Agenda, Hilde Nagell.
 
Bak seg har hun en doktorgrad i 
statsvitenskap, og hun har jobbet 
mye med politisk filosofi, blant 
annet som gjesteforsker ved 
Princeton. Hun har også vært 
politisk rådgiver og fungerende 
stabssjef for generalsekretæren i 
Røde Kors.
 
– Jeg bruker tiden min på å forstå 
hva som skjer i samfunnet rundt 
meg, og i politikken, sier hun og 
forklarer at Agenda er en tankesmie 
for sentrum-venstre i norsk 
politikk.
 
– Vi er partipolitisk uavhengige, og 
skal utvikle ny politikk og bidra til 
samfunnsdebatt. Jeg ser på det 
som en oppgave å skrive om det 
folk er opptatt av, men som de 

kanskje ikke selv har tid til å skrive 
om eller undersøke nærmere.
Med det lager hun rapporter, skriver 
i avisen og arrangerer debattmøter. 
Til høsten blir hun bokdebutant.
 
– Akkurat nå har jeg skrevet bok. 
Den heter «Digital revolusjon- 
hvordan ta makten og friheten 
tilbake», og kommer på forlaget Res 
Publica til høsten, sier hun.
 
God samfunnsdebatt
Det er sikkert mye å kritisere 
norsk offentlighet for, hevder 
Nagell, men legger til at dette 
er fortsatt et land der mange er 
opptatt av samfunnsdebatt, og 
der kunnskapsnivået er høyt og 
debattklimaet stort sett vennlig og 
godt.
 
– Nordmenn er vant til å si ifra når 
det er noe vi ikke liker eller er uenig 
i. På den måten er det lettere å 
jobbe for en norsk tenketank, enn 
for eksempel for en svensk, tenker 
jeg.
 
Hvis vi skal gjøre politikk forståelig 
må vi be politikere og andre om å 
bruke enkle ord, hevder hun.
 
– Spørre og grave, og ikke gi opp 
når fagfolk får deg til å føle deg 
dum.

 – Jeg har merket det godt når 
jeg har forsøkt å forstå mer av hva 
teknologer driver med. Vi har alle 
våre stammespråk, og det er ofte 
vi ikke er klar over det før noen ber 
oss forklare hva ordene vi bruker 
egentlig betyr. Og så savner jeg at 
politikken tar mer utgangspunkt i 
konkrete problemer folk opplever. 
Der mener jeg politikken har mye å 
lære av teknologer som bruker tid 
på å forstå problemet de skal løse 
før de begynner å kode.   
 
Vestager og Lindgren
På dette med det digitale bildet, 
svarer Nagell at danske Margrete 
Vestager, som nå sitter sentralt i 
arbeidet med digitalisering i EU, 
inspirerer henne.

– Hun er tydelig, skarp og 
skikkelig tøff i klypa overfor 
teknologiselskapene. Det liker jeg.
 
Hun legger til at i likhet med 
for mange andre, er det nok 
barnebøkene til Astrid Lindgren, 
kanskje spesielt brødrene 
Løvehjerte og Ronja Røverdatter 
som formet henne som ung.
 
– I nyere tid har magien og de 
fine menneskeskildringene i den 
japanske tegnefilmen Min nabo 
Totoro fra studio Ghibli gjort 
inntrykk, forteller hun.

POLITICS med Ingeborg Volan og Paal Leveraas, Dagens Næringsliv / Tilt.Work

Podkast  #0772
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Hvilke konkurransefortrinn har Norge i 
fremtidens digitale demokrati?
a) Norge har en relativt liten befolkning
med høy grad av digital kompetanse og
digital adferd.
b) Norge har en relativt liten befolkning
med høy grad av digital adferd og høy
tillit til det offentlige systemet og
myndighetene.
c) Norge har en relativt liten befolkning
med høy grad av unge mennesker i
samfunnet.

Norge har en relativt liten befolkning 
med høy grad av digital adferd og høy 
tillit til det offentlige systemet og 
myndighetene.

Statens rolle er å være tilrettelegger for 
livet i samfunnet vårt på en smartest 
mulig måte og sikre at vi utnytter 
våre felles ressurser, for eksempel 
skattepenger eller data

Digitaliserte

Hva er statens rolle ifølge Ingeborg 
Volan?
a) Statens rolle er å være tilrettelegger
for livet i samfunnet vårt på en smartest
mulig måte og sikre at vi utnytter
våre felles ressurser, for eksempel
skattepenger eller data
b) Statens rolle er å skape likhet i
samfunnet og gode oppvekstvilkår for
hver enkelt
c) Statens rolle er å beskytte
innbyggerne fra ytre fare og være berett

«Norge har en av verdens mest ….. 
offentlige sektorer?» Hvilket ord 
mangler denne setningen?
a) Likestilte
b) Digitaliserte
c) Kreative

POLITICS med Ingeborg Volan og Paal Leveraas, Dagens Næringsliv / 
Tilt.Work

POLITICS
INGEBORG VOLAN OG 
PAAL LEVERAAS
PUBLISERINGS-
REDAKTØR / CEO
DAGENS NÆRINGSLIV / 
TILT.WORK

Podkast  #0772
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Tema Perspektiv

Smarte byer
I denne episoden møter vi daglig leder i Technoport, Karianne 
Tung og coach, og adm. Direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. 
Samtalen ledes av Hilde Nagell fra Tankesmien Agenda, og 
forfatter av ”Digital revolusjon”.   

Refleksjon
Hvordan er smarte byer et demokratiprosjekt?  

Og nevn noen sårbarheter det ligger i å være digitalt avhengig?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Karianne og Bernt 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hva er en smart by for deg? 
• Hvordan vil 5G og tingenes internett 

endre byene? 
• Hvor ligger de største mulighetene 

for norske byer og kommuner med 
AI? 

• Hvordan kan vi legge til rette for at 
innbyggere/brukere og folk flest skal 
ha tillit til den nye teknologien? 

 

POLITICS med Karianne Tung og Bernt Reitan Jenssen, Technoport / Ruter 

POLITICS
KARIANNE TUNG OG 
BERNT REITAN JENSSEN
DAGLIG LEDER / ADM. 
DIREKTØR
TECHNOPORT / RUTER

PODKAST #773 SMARTE BYER. KARIANNE TUNG OG BERNT REITAN JENSSEN, TECHNOPORT / RUTER

Podkast  #0773



13

Podkast  #0773

POLITICS med Karianne Tung og Bernt Reitan Jenssen, Technoport / Ruter



Intervju

14

Intrevju med Karianne Tung.
 
Porten til ny teknologi finner du i 
Trondheim.
Technoport er en konferanse 
som fremmer forskningsbasert 
innovasjon basert i Trondheim. 
Konferansen har akkurat fått en ny 
leder med nye ambisjoner.
 
Karianne Tung er daglig leder i 
Technoport. Technoport er en 
forening som eies av store og tunge 
aktører både nasjonalt og regionalt. 
Blant annet NTNU, Sintef, Equinor, 
Innovasjon Norge, Trondheim 
kommune og Sparebanken. Både 
offentlige og private organisasjoner 
og institusjoner har gått sammen 
for å danne Technoport.
 
Tung har akkurat begynt i jobben, 
men hun har mye tidligere erfaring 
som gjør at hun kan gjøre en god 
jobb. Før jobbet hun to år som 
seniorrådgiver på NTNU for ledelsen 
med kommunikasjonsfaglige
 
og strategiske. Hun har også en 
politisk bakgrunn som tidligere 
Stortingsrepresentant for 
Arbeidspartiet og fylkespolitiker.
 

Hennes mener at vi må skape for 
å dele. Verdiskapning i Norge har 
vært teknologiavhengig. For henne 
er Trondheim ‘honningkrukka’ for 
teknologi.
 
Opprinnelig er Tung statsviter, så 
det har handlet mye om å lære 
ved å oppsøke forskningsmiljøene. 
Samtidig leser hun mye i spesielt 
i MIT Technology. Siden hun ikke 
teknologi, forsker eller gründer 
sier Tung at hun er avhengig av å 
forskere som snakker et språk som 
er forståelig. Hun sier:
 
- Det er nok den beste måten å 
lære på, i møte med mennesker. 
Det er det menneskelige møtet som 
teller.
 
Det er mye spennende som skjer i 
Trondheim som ikke alltid kommer 
like gode frem. Technoport har et 
formidlingsansvar. Tung har god 
erfaring fra NTNU med å ta gjester 
inn, enten det er Sigve Brekke i 
Telenor eller statsminister Erna 
Solberg.
 
– Å ta dem med inn på laboratorier, 
AI-labben, det er formidlingen som 
funker. Folk velger hvilke ting de vil 
vite noe om også. Det er ikke sånn 
at folk har fått det med seg. Du må 
bryte gjennom en lydmur.

 Hun nevner at enten du er politiker 
eller kommunalt ansatt så er 
det et stammespråk og at ord 
former virkeligheten. Vi trenger 
teknologisk kompetanse, men 
også samfunnskompetanse for å få 
kombinert ulike områder.
 
–  Det er ikke sikkert at den 
datakraften vi har skal erstatte 
hjernekraften vi menneskene 
har, men jeg tror på en utvikling 
hvor teknologi, arbeidskraft og 
mennesker faktisk kan gå hand i 
hand.
 
Tung tror på modige politikere. 
Når vi utviklet vannkraft, olje og 
gass turte vi å satse, men så har 
det stoppet litt opp. Enten om det 
er store data, bioteknologi eller 
havroms-teknologi så mener hun 

at politikken skal ta ansvar, det er 
altså politikkens oppgave å stake ut 
kursen.
 
Spesialistkompetanse må utvikles, 
men og den tverrfaglige oversikts-
kompetansen. Et godt eksempel 
finnes i Trondheim – faget 
‘eksperter i team’, hvor man setter 
sammen studenter fra forskjellige 
bakgrunner som skal løse en 
praktisk problemstilling, ofte meldt 
inn av næringslivet.

POLITICS med Karianne Tung og Bernt Reitan Jenssen, Technoport / Ruter

Podkast  #0773
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Hvilke muligheter gir 5G-nettet?
a) 5G-nettet gir ingen forsinkelser og gjør
det mulig med selvkjørende biler på nivå
5
b) 5G-nettet gir oss innternettdekning
over hele landet, som igjen gir en
muligheten for bedre sikkerhet ved farer
og ulykker
c) 5G-nettet laster opp videoer og
bilder 43% raskere enn dagens 4G-nett,
noe som gir en mulighet for stor
tidsbesparing

5G-nettet gir ingen forsinkelser og gjør 
det mulig med selvkjørende biler på nivå 
5

75% av befolkningen Mangel på gjennomsiktighet ved 
beslutninge

Hvor mange vil bo i byer i 2100 ifølge, 
Karianne Tung?
a) 75% av befolkningen
b) 67 % av befolkningen
c) 54 % av befolkningen

Hve er en av farene ved at algoritmer og 
kunstig intelligens tar beslutninger for 
en, ifølge Karianne Tung?
a) Mangel på analyse/kritisk tekning ved
beslutninger
b) Mangel på gjennomsiktighet ved
beslutninge
c) Mangel på gjennomsiktighet ved
beslutninge

POLITICS med Karianne Tung og Bernt Reitan Jenssen, Technoport / 
Ruter

POLITICS
KARIANNE TUNG 
OG BERNT REITAN 
JENSSEN
DAGLIG LEDER / ADM. 
DIREKTØR
TECHNOPORT / RUTER

Podkast  #0773
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Tema Perspektiv

Utdanningspolitikk
I denne episoden møter vi Arbeiderpartiets utdanningspolitiske 
talsperson, Torstein Tvedt Solberg, og skolepolitisk talsperson i 
Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. Samtalen ledes av Hilde Nagell 
fra Tankesmien Agenda, og forfatter av ”Digital revolusjon”.   

Refleksjon
Hvorfor er det viktig og lurt med livslang læring? Nevn noen 
jobbfordeler.  

Hvorfor kan det være lurt å se på studentene som tippekort?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Torstein og Mathilde 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hva er relevant kunnskap for 
fremtiden? 

• Hvordan kan vi tilpasse 
utdanningspolitikk til livslang læring? 

• Hva vil en god kompetansereform 
måtte inneholde? 
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Intervju med Mathilde Tybring-
Gjedde.
 
Et sterkt rettferdighetsinstinkt, 
jobber grundig, og er nok egentlig 
litt for utålmodig til å være 
politiker.
 
Slik vil Stortingsrepresentant for 
Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde 
beskrive seg selv. I dag sitter hun i 
Utdannings- og forskningskomiteen 
med et brennende engasjement 
for livslang læring. Hun er også 
statsviter og halveis-jurist. 
 
Jo Benkow sa at Høyre er det 
«partiet som best sikrer med retten 
til å være annerledes.» Han traff 
blink, forteller Tybring-Gjedde om 
hvorfor akkurat Høyre ble hennes 
parti.
 
– 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. Det å stille krav er å 
bry seg. Staten skal være der for de 
som trenger det, men ikke ta over 
ansvaret folk har for seg selv og 
andre, sier hun.
 

Hun legger til at innovative 
løsninger skapes i et samspill 
mellom private og offentlige 
aktører, og ikke minst gjennom 
internasjonalt samarbeid. 
 
– I kompetansepolitikken brenner 
jeg for at alle mennesker og barn 
skal møtes med høye ambisjoner og 
lære de grunnleggende ferdighetene 
de trenger for å mestre livet og 
lære å lære.
 
Skaperevnen 
Skaperevne, fordypningsevne, 
informasjonskyndighet og sosiale 
ferdigheter, står som sentrale 
stikkord for relevant kunnskap for 
fremtiden, mener Tybring-Gjedde. 
 
– 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, forteller hun.
 
Hva synes du er interessante nye 
dilemmaer? 
 
– Jeg interesserer meg for 
koblingen mellom det store og det 
nære. Større samfunnsendringer, 
digitalisering, klimaendringer, 

automatisering, gjør at 
arbeidsplassene endrer seg, kravet 
til kompetanse skjerpes og 
endringstakten øker, forklarer hun, 
og hevder vi ikke har et valg, for 
Norge må henge med i omstillingen.
 
Samtidig er dette krevende for den 
enkelte og for familier,.
 
– Hvis vi skal lykkes med 
omstillingen uten at samfunns-
limet går i oppløsning, må vi klare 
å inkludere mennesker på en helt 
annen måte i arbeidslivet og gi dem 
muligheten til å lære hele livet, sier 
hun.
 
– Helt konkret betyr dette at en 
50-åring som står i jobb, og har 
boliglån, familieliv og billån, må 
være motivert og få mulighet til 

å gjennomføre kortere, relevant 
og desentralisert utdanning flere 
ganger i løpet av livet.  
 
Kompetansepolitikk 
Tybring-Gjedde lar seg inspirere av 
håndfaste problemer. Problemer 
som hun er overbevist om kan 
løses. 
 
– Mitt viktigste prosjekt det 
siste året er 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. Det har vært veldig 
spennende. 
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Hva mener Mathilde Tybring-Gjedde med 
utsagnet at vi burde se på studenter som 
tippekort?
a) At studenter kan komme tilbake til
universitetet, også etter endt bachelor og
master, for kompetansepåfyll
b) At studenter burde ta ulike emner og
helgradere seg fordi tverrfaglighet vil
være lurt i fremtiden
c) At studenter ett år, jobbe ett år og
studere ett år

At studenter kan komme tilbake til 
universitetet, også etter endt bachelor og 
master, for kompetansepåfyll

Tverrfaglighet og kritisk tenking Skapekraft, informasjonskyndighet, 
fordypningsevne og sosial kompetanse

Hva er Norge gode på i dag, ifølge 
Torstein Tvedt Solberg?
a) Kompetanseheving og refleksjon
b) Likestilling og dialog
c) Tverrfaglighet og kritisk tenking

Hva er fire ferdigheter som Mathilde 
Tybring-Gjedde nevner og sier blir viktig 
for fremtiden?
a) Skapekraft, informasjonskyndighet,
fordypningsevne og sosial kompetanse
b) Sosial kompetanse, fordypningsevne,
konsentrasjon og åpenhet
c) Nysgjerrighet, sosial kompetanse,
kritisk tenkning og konsentrasjon

POLITICS med Torstein Tvedt Solberg og Mathilde Tybring-Gjedde, 
Arbeiderpartiet / Høyre
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Tema Perspektiv

Innovasjon i privat og 
offentlig
I denne episoden møter vi fylkesordfører i Trøndelag, Tore Sandvik, 
og frivillig endringsagent i OneTeamGov Global, Pia Jøsendal. 
Samtalen ledes av Eirik Løkke fra Civita. 

Refleksjon
Hvorfor er co-regulering bedre enn vanlig regulering? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Tore Sandvik og Pia Jøsendal 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hva er de viktigste grepene for å 
stimulere innovasjon i privat og 
offentlig sektor? 

• Hvilken betydning har ledelse i 
offentlig sektor å si for å tørre å være 
innovativ? 

• Bør offentlig og private lære av 
hverandre – eller bør vi rendyrke 
forskjellene? 
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Intervju med Tore Sandvik.
 
Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi?
Politisk teknologinerd som ble 
statssekretær og eKoordinator 
i den første Stoltenberg-
regjeringen. Deretter et par år 
som prosjektdirektør i et lite 
teknologiselskap før jeg ble 
fylkesordfører i 2003 og har vært 
det siden. Har vært opptatt av å 
drive fra teknologiendringer innen 
det offentlige og Trøndelag har 
med jevne mellomrom tatt steg 
i teknologibruk gjennom egne 
innkjøp og som policymaker.
 
Hva fokuserer du på innen 
teknologi?
At den skal være anvendba og gi 
merverdi, men også gi grunnlag 
for nye skalerbare løsninger. Helst 
også markedsandeler for norske 
eller regionale bedrifter, om de er 
konkurransedyktige.
 
Hvorfor er det spennende?
Vi forsøker å nå politiske mål 
(feks. innen klima) med å utvikle 
nye kontraktsstrategier, hvor vi i 
større grad etterspør funksjon og 
løsninger/teknologi som ikke finnes.

Dine egne relevante prosjekter 
siste året?
Fossilfri busspark. Hybride ferger. 
Utslippsfrie hurtigbåter. Pluss-
skoler. Energihøsting fra bygg. Big 
data i Miljøpakken Jøa til land 24/7. 
En bilflåte i Trondheim?
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Hva for noe lurt mener Tore at det 
offentlige bør gjøre?
a) Det er viktig at det offentlige
benytter kjøpermakten til å stimulere til
befolkningsvekst utenfor byene og ikke
bare i byene
b) Det er viktig at det offentlige
benytter kjøpermakten til å stimulere til
innovasjon ved å spør om ting som ennå
ikke finnes
c) Det er viktig at det offentlige
benytter kjøpermakten til å stimulere til
innovasjon ved å spør om ting som ennå
ikke finnes

Det er viktig at det offentlige benytter 
kjøpermakten til å stimulere til 
innovasjon ved å spør om ting som ennå 
ikke finnes

Fordi de hadde et oppgradert og helt 
nytt datasystem

God bestillingskompetanse, for å vite hva 
en etterspør

Hvorfor hadde fylket Trøndelag en 
kjempefordel da det ble hjemmekontor 
og undervisning på internett under 
Covid-pandemien?
a) Fordi de hadde et oppgradert og helt
nytt datasystem
b) Fordi de hadde forberedt seg på slike
scenario på forhånd gjennom kurs
c) Fordi de hadde et felles
kommunikasjonsverktøy for hele fylket

Hva er avgjørende at det offentlige har 
ifølge Tore?
a) God ekspertise på grønn omstilling
b) God bestillingskompetanse, for å vite
hva en etterspør
c) God kunnskap om bygningsvern

POLITICS med Tore Sandvik og Pia Jøsendal, Arbeiderpartiet / 
OneTeamGov Global

POLITICS
TORE SANDVIK OG PIA 
JØSENDAL
FYLKESORDFØRER 
(TRØNDELAG) 
/ FRIVILLIG 
ENDRINGSAGENT
ARBEIDERPARTIET / 
ONETEAMGOV GLOBAL

Podkast  #0775



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

24

Tema Perspektiv

Ny næringspolitikk
I denne episoden møter vi CEO i TRK Group, Trond Riiber Knudsen, 
direktør for næringspolitikk (IKT-Norge), Liv Freihow, og Arctic-
securites partner, Jon Gunnar Pedersen. Samtalen ledes av Eirik 
Løkke fra Civita.  

Refleksjon
Olje og gassnæringen får 200 milliarder kroner, mens nye 
småbedrifter får under 1% av denne summen. Hva grunnes dette? 
Og er det en riktig beslutning når det kommer til investering for 
Norge? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Liv, Jon, og Trond 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Aktiv eller passiv næringspolitikk? 
• Hva bør være statens rolle? 
• Data er blitt en viktig ressurs – kan vi 

bli gode på verdiskaping med data? 
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Intervju med Liv Freihow.
 
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/techbedrifter 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?i dag, 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, 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.??
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60% av de nyeste arbeidsplassene i USA 
og de 5 største bedriftene i USA har gått 
etter denne modellen, hva heter den?
a) Venture modellen
b) Canvas
c) Freemium

Venture modellen Hjelp fra en aktiv stat og styringsmakt Under 1 %

Hva er eneste måten Norge kan få fart på 
norske start up bedrifter på?
a) Hjelp fra en aktiv stat og styringsmakt
b) Hjelp fra utlandet og bruke andre
modeller enn vi til nå har brukt
c) Ved at bankene kutter rentene ved lån
til nyoppstartede bedrifter i Norge

Olje og gass får 200 milliarder kroner 
i året, hvor mange prosent i forhold til 
denne summen går til start ups i Norge?
a) Under 1 %
b) 50%
c) Norge satser høyt på nyoppstartede
bedrifter og investerer like mye til
startups

POLITICS med Liv Freihow, Jon Gunnar Pedersen og Trond Riiber 
Knudsen, IKT-Norge / TRK Group / Arctic
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Tema Perspektiv

Norges unike posisjon
I denne episoden møter vi styreleder i Digital Norway, 
Walter Qvam, og styreleder i Nordic Semiconductor, Birger Steen. 
Samtalen ledes av Eirik Løkke fra Civita.  

Refleksjon
Nordmenn ligger bak når det kommer til dybdekompetanse og 
dette fører til at vi blir en nasjon av brukere og mottakere hvor 
plattform-utvikling skjer utenfor Norge. Hvilke tiltak må vi gjøre 
som land for å endre dette? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Walter og Birger 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hva er Norges viktigste komparative 
fortrinn/beste forutsetning 
for å lykkes med fremtidens 
verdiskapning? 

• Hvor viktig er Norges naturressurser i 
fremtidens verdiskapning? 

• Hvilken rolle spiller verdier som tillit, 
og familievennlig arbeidsliv og mer?   
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Intervju med Birger Steen.
 
Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg studerte på Universitetet i 
Oslo hvor jeg var så heldig og 
tok et fag innen programmering. 
Jeg ble veldig inspirert og byttet 
skole for å studere data på NTH. 
Der gikk jeg i 4 år. På veien ble 
jeg litt distrahert og endte opp 
med å bruke mye tid på industriell 
økonomi og organisasjonsutvikling/
teknologiledelse. Jeg endte etter 
hvert opp i forsvaret, og bestemte 
meg etterpå for å takke ja til en 
jobb i det som da var Sovjetunionen 
i et lite oljehandelsselskap. Etter to 
år der flyttet jeg tilbake til Norge og 
begynte å jobbe i McKinsey.
 
Der jobbet jeg med en klient som 
fort ble til et favorittselskap, nemlig 
Schibsted, og har jobbet med 
selskapet siden det. Jeg endte 
etter hvert opp i Microsoft som 
jeg ledet i åtte år både her i Norge 
og i Russland. Deretter var jeg 
konsernsjef i et selskap som het 
Parallels som ble solgt i 2016, og 
etter det har jeg hatt ulike roller. Nå 
jobber jeg som Principal i Summa 
Equity, og er styreleder i Nordic 
Semiconductor og svenske Parego. 

Jeg er også styremedlem i Cognite, 
Nordea og Schibsted. Personlig er 
jeg musikalsk og spilte i mine yngre 
dager i band. Jeg pleide å spille på 
gaten utenfor der McKinsey holdt 
til, hvor jeg senere endte opp med 
å jobbe.
 
Hvorfor valgte du å flytte tilbake 
til Norge? Jeg er kanskje prinsipielt 
opportunistisk og ser at det er 
muligheter her. Jeg setter veldig 
stor pris på den sosiale kontrakten 
og høye graden av tillit vi har i 
Norge. Etter 10 år i USA merker 
man at det er et veldig bipolart 
samfunn; man har de som har mye 
og vil ha enda mer, og man har 
de som har veldig lite og som på 
mange måter lever hver dag med 
veldig liten sikkerhetsmargin. Det 
blir som to forskjellige samfunn 
som lever ved siden av hverandre, 
med liten mobilitet og tillit mellom 
de to. Verdien av en fungerende 
sosial kontrakt er veldig vanskelig å 
ikke verdsette høyt i pris når man 
ser kontrastene mellom de to.
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Vi har blant annet Ruter og Altinn 
som leverer unik og verdensledende 
teknologi. Vi må derimot bli bedre 
på å gjenkjenne denne unike 
teknologien og være i stand til å 
skalere og globalisere det.
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Hvilke fortrinn har Norge i forhold til 
andre land?
a) God grunnkompetanse og lik
grunnutdannelse for hele befolkningen
b) Vi har den tilliten til hverandre som
svært mange land mangler
c) Oljen

God grunnkompetanse og lik 
grunnutdannelse for hele befolkningen

Innenfor det å utvikle nye plattformer for 
fremtiden

En nasjon av brukere og mottakere

Hvor er Norge bakpå?
a) Innenfor det å utvikle nye plattformer
for fremtiden
b) Innenfor det å skape en ny energikilde
som kan overta for oljenæringen
c) Innenfor skolesektoren

Hvilken type nasjon mener de nordmenn 
blir i fremtiden?
a) En nasjon av brukere og mottakere
b) En nasjon av innovatører
c) En nasjon av skapere og selgere

POLITICS med Walter Qvam og Birger Steen, Digital Norway / Nordic 
Semiconductor
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Tema Perspektiv

Innovasjonspolitikk
I denne episoden møter vi adm. Direktør i Innovasjon Norge, 
Håkon Haugli, og partner i InFuture, Camilla Tepfers.  Samtalen 
ledes av Silvija Seres.  

Refleksjon
Hvilke konsekvenser kan et firma få om de tvinger innovasjon inn i 
et lineært løp med feilaktige antagelser? Og kan man budsjettere 
innovasjonsprosesser? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Håkon og Camilla 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Hva er de nye industriene, og de nye 
jobbene?  

• Bør Norge satse fokusert på noen 
industrier?  

• Hvilke muligheter ser du i den Fjerde 
Industrielle Revolusjon for oss?  
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Intervju med moderator Eirik Løkke.
 
Høy digital kompetanse og god 
digitalinfrastruktur. Slik beskriver 
rådgiver i Civita, Eirik Løkke, 
arbeidskulturen i Norge.
Siden 2011 har han jobbet for 
tankesmien Civita. – Det er et 
stort privilegium, særlig fordi jeg 
får bruke mye tid på å forfølge 
mine interesser, forteller han og 
legger til at selskapet er en liberal 
tankesmie, som gir han anledning 
til å promotere liberale verdier.
 
– Det passer godt til mitt politiske 
engasjement.
 
Hva er en tankesmie?
En tankesmie utreder 
problemstillinger, arrangerer 
debatter og deltar i det offentlig 
ordskifte. I tillegg til politisk og 
ideologisk skolering, forteller han. 
Civita er en ideell organisasjon som 
finansieres av rundt 100 forskjellige 
bidragsytere.
 
Jobb og hobby
Løkke mener fordelen ved å jobbe 
i Norge er både at vi legger til rette 
for et familievennlig arbeidsliv, men 
at vi også har et godt organisert 

samfunn. Når han ikke jobber går 
tiden på fotball.
 
– Jeg er lidenskapelig opptatt 
av Premier League og Liverpool. 
Slik at det blir en del tid på å se 
fotball. I tillegg liker jeg å lese. Han 
ramser opp Friedrich Hayek sitt 
forfatterskap som en inspirasjon.
 
– Friedrich Hayek betydde 
utvilsomt mye for min intellektuelle 
oppvåkning som ung student.
 
Norsk arbeidsliv
Den viktigste relevante kunnskapen 
for fremtiden er human kapital og 
evnen til kontinuerlig oppdatere sin 
egen kunnskap, forklarer Løkke.
 
– Norsk arbeidsliv er allerede 
ledende i verden når det gjelder 
å lære på jobb. I så måte er 
jeg usikker på hvor mye statlig 
programmer vi trenger for å utvikle 
livslang læring, utdyper han, men 
mener at å kontinuerlig oppdatere 
kunnskap og kompetanse kommer 
til å bli enda viktigere fremover.
 
– Men jeg er usikker på hvor mye 
ekstra politikk og bevilgninger vi 
trenger til det.
 

Hvordan kan vi gjøre politikk 
forståelig for folk flest?
– Bruker menneskespråk når vi 
kommuniserer, og senker terskler 
for deltagelse. Inviterer folk med 
til å mene noe om politikk og ikke 
bare om formalia og organisasjon, 
sier han.
 
Hva er det viktigste du lærte fra 
Covid 19?
 – At vi kan få til mye når vi må. 
Både som samfunn og individ. 
Som samfunn tok vi i bruk 
digitale løsninger, videomøter, og 
tilgjengelig logistikk, hjemlevering, 
på en måte vi aldri før har gjort. 
Vi bare gjorde det. Som individ 
tilpasset vi oss en ny hverdag med 
videomøter og sosial distanse. 
Samtidig som vi passet barn. Det 
fikk vi ganske godt til. Samtidig 

tror jeg en annen lærdom er at det 
skal mye til for at vi stenger ned 
samfunnet på samme måte igjen.
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Hva kan være negative sider ved 
innovasjon?
a) Store endringer rører ved makt og
selvfølelse
b) Mange vil miste jobbene sine
grunnet ny teknologi og innovasjon på
arbeidsplassen
c) Det finnes ingen negative sider når
det kommer til innovasjon, vi må lære å
tilpasse oss

Store endringer rører ved makt og 
selvfølelse

Det henger sammen med de korte 
avstandene mellom høy og lav i makt-
sammenheng

Tenke annerledes enn den tradisjonelle 
innstillingen og hvordan man angriper 
den tallmessige modelleringen

Norge er et land hvor tillit er en av våre 
hovedstyrker, hvorfor har vi denne 
tilliten til hverandre?
a) Det henger sammen med de korte
avstandene mellom høy og lav i makt-
sammenheng
b) Nordmenn er naive, og i dette tilfellet
kommer det til vår fordel
c) Nordmenn har skjønt at det er det
som må til for å skape noe stort, derfor
tar vi den risikoen det trengs for å skape
tillit

Hvordan budsjetterer man 
innovasjonsprosesser?
a) Tenke annerledes enn den
tradisjonelle innstillingen og hvordan
man angriper den tallmessige
modelleringen
b) Det er umulig å kalkulere
innovasjonsprosesser siden man ikke
har noe sammenlignbart grunnlag for
utregningen
c) Man må kalkulere den på den
tradisjonelle måten og heller endre
utregning underveis i prosessen

POLITICS med Håkon Haugli og Camilla Tepfers, Innovasjon Norge / 
InFuture
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Tema Perspektiv

Ungdomspanel 
om innovasjon- og 
næringspolitikk
Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk Konferanse 02: 
Ungdomspaneler om fremtiden! Det er den andre minikonferansen 
i en serie på ti konferanser om fremtidsrettet politikk for Norge. 
Denne gangen er vi så heldige å få snakke med engasjerte 
ungdomspolitikere i tre ulike paneler.  

I panelet møter vi:  Alberte Tennøe Bekkhus (Rød Ungdom), Astrid 
Hoem (AUF) og Andreas Brannström (FrpU). Samtalen ledes av 
Eirik Løkke.  

Refleksjon
Hvilke negative konsekvenser kan komme om Norge bestemmer 
seg for å stanse olje- og gassindustrien i dag? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Alberte, Astrid og Andreas 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

teknologi

Anbefalt lesing: 

• www.teknologipolitikk.no
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 Fremtidig 
innovasjon i politikken 

krever at vi legger 
vekk gamle tanker og 

brainstormer nye ideer 
sammen med andre

- Alberte Tennøe Bekkhus 
(Rød Ungdom), Astrid 

Hoem (AUF) og Andreas 
Brannström (FrpU)
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Partiet RU organiserer ungdom til 
kamp for et rettferdig verden. Ny 
leder, Alberte Tennøe Bekkhus, 
forteller de er utålmodige. For 
klimakrisa lar seg ikke vente på.
– Jeg aner ikke hva jeg vil i livet, 
men jeg vet at jeg brenner for å 
endre verden, sier hun. 
Folkestyre over pengestyre – det 
handler om å velge side! Står det 
skrevet i store bokstaver på Rød 
Ungdoms sider. Hva var det som 
bidro til at Tennøe valgte å starte 
sitt engasjement akkurat her?
– Hos Rødt er solidaritet 
kjerneverdien. 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.
Tennøe har bred politisk erfaring 
fra både NU og RU, og bidro til 
overskrifter da hun i 2016 ble båret 
bort av politiet etter Natur og 
Ungdoms aksjon mot Nordic Mining 
fra å prøvebåre i fjorden.
Selv sier hun at hun er villig 
til å demonstrere hver gang 
urettferdighet oppstår.
– Jeg har hardcore klimaangst, 
som flere unge. Jeg ønsker å endre 
verden til det mer rettferdige, og 

at vi skal kunne ta klimakrisen og 
miljøet på alvor. Det er drivkraften 
min, og det er grunnlaget for 
hvorfor jeg valgte å gå inn i 
politikken.

Nyvalgt leder
I en nettvotering, som følger av 
at de større arrangementene ble 
avlyst på grunn av Covid19, ble 
Bekkhus valgt inn som ny leder av 
Rød Ungdom.
– Jeg skulle helst vært rundt på 
konferanser og i debatter nå, men 
siden dette er satt på vent så 
prøver jeg å være en mer tydelig 
leder internt i organisasjonen, sier 
hun.
Hun beskriver seg selv som en 
person som har en veldig sterk 
følelse av hva som er rett. – Det 
gjør at jeg virker kan stå for det jeg 
mener, påpeker hun.
Som politiker mener hun dette er 
viktig, i kombinasjonen av at hun er 
veldig åpen og tar både lett inn nye 
perspektiver, men er ikke redd for å 
innrømme hvis hun tar feil.
– Det tror jeg gir både troverdighet 
og styrke.
Når hun gikk tiltrådde vervet som 
leder midt i en pandemi ønsket hun 
å lede partiet på en god, samlende 
og trygg måte.

Forståelse for bærekraft
Fremtidig innovasjon i politikken 
krever at vi legger vekk gamle 
tanker og brainstormer nye ideer 
sammen med andre, hevder 
Bekkhus. – Vi må finne ut hva målet 
vårt er. Jeg tror fornybar energi og 
bærekraftige løsninger er relevant 
kunnskap for fremtiden, sier hun, 
men hevder at vi trenger en mer 
helhetlig forståelse av hva det er.
For eksempel en bedre forståelse 
av økonomifaget, samt hvordan 
man kan bruke kompetanse i ett 
fagfelt over i andre fagfelt.
– Jeg tror også det er viktig med 
forståelse av en del viktige verdier 
som fellesskap og dugnad. Ett fag 
på skolen som alle også burde ha 
er bærekraft, sier hun.
Hun forteller at det er positivt at 
vi bor i et lang som Norge, hvor 

det er tilsynelatende flere og flere 
med på det grønne skiftet, og har 
skjønt verdien i det.– Bærekraft er 
ikke bare klima og miljø, eller bare 
økonomi, eller bare mennesker – 
det er alt sammen.
Hva er de 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.

POLITICS med Alberte Tennøe Bekkhus (Rød Ungdom), Astrid Hoem (AUF) og Andreas Brannström (FrpU), Rød Ungdom, AUF, FpU, Civita
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Hvordan kan Norge forsvare seg selv som 
et høykostnadsland i fremtiden?
a) Vi må ha den grønneste omstillingen
b) Vi må ha de klokeste hodene
c) Vi må samarbeide med andre
høykostland

Vi må ha de klokeste hodene Bedrifter taper i konkurranse mot andre 
land og vil etterhvert måtte flytte ut av 
landet

Hun mener det frie markedet ikke selv 
klarer å omstille seg på den korte tiden 
vi har og at staten må derfor fungere 
som en motor for de endringene som 
trengs

Hva kan være en negativ konsekvens av 
å skattelegge Co2 utslipp i Norge?
a) Det kan fort bli veldig dyrt for små
bedrifter
b) Bedrifter taper i konkurranse mot
andre land og vil etterhvert måtte flytte
ut av landet
c) Det finnes ingen hake ved dette
forslaget, det vil komme både bedriftene
og klimaet til gode

Hva mener Alberte fra Rød Ungdom 
angående det frie markedet i den grønne 
omstillingen?
a) Hun mener det frie markedet er på
god vei til å omstille seg og at staten kan
heller fungere som en tilrettelegger
b) Hun mener det frie markedet ikke selv
klarer å omstille seg på den korte tiden
vi har og at staten må derfor fungere
som en motor for de endringene som
trengs
c) Hun mener det frie markedet klarer
seg på egen hånd og at staten ikke skal 
ha så mye å si i den saken

POLITICS med Alberte Tennøe Bekkhus (Rød Ungdom), Astrid Hoem 
(AUF) og Andreas Brannström (FrpU), Rød Ungdom, AUF, FpU, Civita

POLITICS
ALBERTE TENNØE 
BEKKHUS, ASTRID 
HOEM OG ANDREAS 
BRANNSTRÖM (FRPU)
LEDER, NESTLEDER, 
RÅDGIVER
RØD UNGDOM, AUF, 
FPU, CIVITA

Podkast  #0810



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

40

Tema Perspektiv

Ungdomspanel om det 
nye Norge og de nye 
jobbene
Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk Konferanse 02: 
Ungdomspaneler om fremtiden! Det er den andre minikonferansen 
i en serie på ti konferanser om fremtidsrettet politikk for Norge. 
Denne gangen er vi så heldige å få snakke med engasjerte 
ungdomspolitikere i tre ulike paneler.   

I panelet møter vi Amalie Gunnufsen (Unge Høyre) og Jesper Nohr 
(Senterungdommen). Samtalen ledes av Silvija Seres. 

Refleksjon
Vil praktiske yrker gå av moten?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Amalie og Jesper 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

teknologi 

POLITICS med Amalie Gunnufsen og Jesper Nohr, Unge Høyre / Senterungdommen 
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En ny generasjonskontrakt
Artikkel Veien videre etter 
koronapandemien, det norske 
næringslivet og økonomisk 
bærekraft. Dette er temaer Silvija 
Seres diskuterer med dagens gjest, 
nyinnstilte leder for Unge Høyre, 
Amalie Gunnufsen. 
Gunnufsen er 24 år gammel og 
kommer fra Kristiansand. Hun har 
vært med i Unge Høyre siden 2011 
og har vært bystyrerepresentant i 
hjembyen sin Kristiansand. Nå er 
hun leder i Unge Høyre, den yngste 
lederen siden 2000. 
- Grunnen til at jeg har lyst til å 
lede Unge Høyre er egentlig fordi at 
jeg syntes det er så gøy med den 
talentutviklinga vi holder på med, 
og det å drive med ungdomspolitikk 
gir deg muligheten til å peke retning 
uten å ta hensyn til hva andre 
partier mener om deg og eller ta 
hensyn til hva som gir deg høyest 
valgresultat, påpeker Gunnufsen. 
Hun forteller videre at hun har vært 
engasjert fra ung alder. Hun har 
vært med i speideren og deltatt 
i elevrådet, noe som var med på 
å få henne inn i politikken. Når 
det kommer til valg av parti sier 
Gunnufsen blant annet at hun 
tidlig fikk opp øynene for hvor 

mye næringslivet kan gjøre for 
verdiskapningen i et lokalsamfunn. 
Gunnufsen påpeker at seks av 
ti bedrifter melder om at de 
mangler riktig kompetanse, og 
etterlyser kompetansehevende 
tiltak fra høyskoler og andre 
utdanningsinstitusjoner. 
- Det er en kombinasjon av at 
folk ikke nødvendigvis bruker de 
mulighetene de har, og at man rett 
og slett ikke har et godt nok tilbud, 
kanskje spesielt for folk som har 
jobb og familie. 
Gunnufsen ønsker et tilbud som 
gjør det lettere å ruste seg for 
et arbeidsliv som hele tiden er i 
endring. Hun sier at det vil være en 
viktig oppgave for politikerne. 
På spørsmål om hvordan vi 
kan bidra til å få et produktivt 
nærningsliv svarer Gunnufsen at 
formueskatten til norske selskaper 
bestemmes av verdsettingen 
av selskapet og ikke hvor mye 
selskapet tjener. Hun nevner 
Spotify som et eksempel, og sier at 
et slikt selskap hadde blitt skattet i 
hjel i Norge. 
- Akkurat nå er vi i en situasjon 
der vi ikke klarer å utnytte 
ressursene våre, og jeg er redd 
for at det henger sammen med 
skattesystemet vårt. 
Et av de viktigste problemene, i 
følge Gunnufsen, er økonomisk 

bærekraft. Hun sier at man vil 
trenge en ny generasjonkontrakt og 
fortsetter med å si at det grønne 
skiftet vil koste mye. For å gjøre 
skiftet billigere foreslår hun en 
stor investering i karbonfangst- og 
lagring nå fremfor å gjøre det om 
20-30 år. 
Ved spørsmål om veien videre 
etter koronapandemien sier 
Gunnufsen at hun har ønsket 
kutt i statsbudsjettet for at 
fremtidige generasjoner skal kunne 
redde bedrifter og folk om en ny 
koronasituasjon skulle oppstå. 
- Teknologi er faktisk en viktig del 
av det, for man kan kutte skatter 
og skape flere jobber, men man må 
antageligvis ha en offentlig sektor 
som bruker mindre penger, både i 
staten og på kommunalt nivå. Der 
vil det å kunne ha teknologiske 

løsninger spare for eksempel en 
kommune masse penger, sier 
Gunnufsen avslutningsvis 
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Hvor mye skatter datagigantene av hva 
de tjener i Norge?
a) Nesten ingenting
b) 35%
c) 50-60% som minstesats

Nesten ingenting Norge må endre rammevilkårene, ikke 
jobbene

Ja, det lønner seg mer å investere i 
eiendom i Norge

Norge kan ikke være best i alt, men 
hvordan skal vi i fremtiden være 
verdensledende?
a) Norge må endre jobbene, ikke
rammevilkårene
b) Norge må endre rammevilkårene, ikke
jobbene
c) Norge må vise vei i det grønne skiftet,
blant annet med å satse på vindkraft

Lønner det seg mer å investere i eiendom 
enn bedrifter i Norge?
a) Nei, det lønner seg mer å investere i
bedrifter i Norge
b) Ja, det lønner seg mer å investere i
eiendom i Norge
c) Det lønner seg like mye å investere i
eiendom som i bedrift i Norge

POLITICS med Amalie Gunnufsen og Jesper Nohr, Unge Høyre / 
Senterungdommen
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Tema Perspektiv

Ungdomspanel om 
statens rolle i det grønne 
skiftet
Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk Konferanse 02: 
Ungdomspaneler om fremtiden! Det er den andre minikonferansen 
i en serie på ti konferanser om fremtidsrettet politikk for Norge. 
Denne gangen er vi så heldige å få snakke med engasjerte 
ungdomspolitikere i tre ulike paneler.  

I panelet møter vi Ane Breivik (Unge Venstre), Synnøve Kronen 
Snyen (Sosialistisk Ungdom) og Edel- Marie Haukland (KrFU). 
Samtalen ledes av Silvija Seres 

Refleksjon
Estimatet sier at fra og med 2030 går staten i underskudd hvert 
eneste år. Samtidig skal et grønnere skifte forekomme. Hvordan er 
det mulig at en satsning skal muliggjøres parallelt med et totalt 
underskudd? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ane, Synnøve, og Edel 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Panel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

teknologi 

POLITICS med Ane Breivik, Synnøve Kronen Snyen og Edel- Marie Haukland, SU / KrfU / Unge Venstre 

POLITICS
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POLITICS med Ane Breivik, Synnøve Kronen Snyen og Edel- Marie Haukland, SU / KrfU / Unge Venstre

 Større valgfrihet 
og tverrfaglighet vil bidra 
inn i det grønne skiftet og 

fremtidig innovasjon.
- Ane Breivik, Synnøve 
Kronen Snyen og Edel- 

Marie Haukland
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Leder i KRFU: Derfor trengs vi i 
teknologidebatten 
Artikkel.
 
Nysgjerrig kristendemokrat og blid. 
Slik vil leder i KrFU, Edel-Marie 
Haukland, beskrive seg selv.  
Haukland forteller at kjerneverdien 
til KrfU er menneskeverd, 
nestekjærlighet og forvalteransvar.  
– Det høres kanskje pusete ut, men 
er radikal, sier hun, og fortsetter, 
– 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.
Som leder er hun glad i en god 
debatt, og er ikke redd for å skifte 
mening. 
 
Omstilling
I tillegg til digitale ferdigheter, er 
kunnskap om menneskerettigheter 
og verdier viktig for fremtiden, 
hevder Haukland. 
– Det som blir interessant 
er hvordan vi skal omstille 
økonomien og landet vårt fra å 
være en oljenasjon til et grønt 
og bærekraftig samfunn. I følge 
Haukland bygges samfunnet 

nedenfra, og det er enkeltpersoners 
gode ideer som vil bli nye jobber 
i fremtiden. Derfor må politikere 
legge til rette for gründerskap, og 
sørge for at det offentlige henger 
med i utviklingen, forklarer hun. 
– Jeg tror en større valgfrihet 
og tverrfaglighet vil bidra inn i 
det grønne skiftet og fremtidig 
innovasjon.

Hva er ditt beste tips til innovasjon 
i politikk?
– Det må være å lytte til folks 
hverdagsutfordringer. 
 
Valg 2021
Haukland inspireres av både 
Mamma og bestemor. Hun vil også 
legge til Jesus og tidligere KrFU-
ledere Martine Tønnessen og Ida 
Lindtveit Røse på lista, og forteller 
at det mange dyktige unge kvinner i 
partiet som hun ser opp til. 
Planene mot neste høst er å 
utarbeide programarbeid i både KrF 
og KrFU, slik at de står klare for 
valg. Hun ønsker også å finne en 
god balanse mellom jobb og fritid. 
– Jeg vil også understreke 
hvorfor KrF trengs inn i 
teknologidebatter, og det er fordi 
vi er teknologioptimister, men ikke 
ukritisk. Vi er opptatt av å ta de 
etiske debattene, sier hun. 
– KrF kommer til å ha en unik 

stemme inn i flere debatter 
fremover, som det grønne skiftet, 
velferdsteknologi og personvern. 
Hva er din 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. 
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Pakken for grønn omstilling i Norge 
ligger på 3,6 milliarder kroner. Hvor mye 
får oljenæringen?
a) 60,5 milliarder kroner
b) 115 milliarder kroner
c) 4,8 milliarder kroner

115 milliarder kroner EU tar nå store, konkrete grep innen 
utslippskutt som Norge bør være med på

55% utslippskutt

Ane fra Venstre mener det er viktig at 
Norge blir medlem av EU nå. Hva er 
grunnen for det?
a) For beskyttelse av landet, uten EU står
Norge veldig alene
b) EU tar nå store, konkrete grep innen
utslippskutt som Norge bør være med på
c) Norge må få være med å bestemme de
store avgjørelsene som blir tatt i forhold
til klimapolitikk og retninger

Hvilke utslippskutt vil EU satse på?
a) 55% utslippskutt
b) 75% utslippskutt
c) 20% utslippskutt

POLITICS med Ane Breivik, Synnøve Kronen Snyen og Edel- Marie 
Haukland, SU / KrfU / Unge Venstre
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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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