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Tema Perspektiv

Dynamisk politikk, har vi 
riktig verktøy?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Høyre-politiker 
Tom-Christer Nilsen. Tom-Christer er utdannet siviløkonom og 
har bred politisk erfaring. Han har tidligere vært fylkesordfører 
i Hordaland, gruppeleder i Høyre og statssekretær ved 
Statsministerens kontor. I dag er han stortingsrepresentant for 
Høyre og jobber med å skape det han kaller dynamisk politikk. 
I episoden forteller han blant annet om de nye jobbene som gir 
høyere verdiskaping, viktigheten av å forstå forskjellen på mening 
og fakta, samt om hvorvidt vi er et samfunn som i dager lever på 
nostalgi. Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk.no

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
Vi lever i et lite land med naturresurser som gir grunnlag for 
velferd og teknologisk utvikling. Hvordan skal vi bygge videre på 
dette på en effektiv og sikker måte? Og hva bør vi eventuelt lære 
av andre land? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Tom Christer Nilsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

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: 

• Freakonomics 
• Super forecasters 
• To kill a mockingbird 
• Brave new world 
• Lord of the rings 
• Harry potter
 

POLITICS med Tom Christer Nilsen, Høyre 

POLITICS
TOM CHRISTER NILSEN
STORTINGS-
REPRESENTANT
HØYRE

PODKAST #688 DYNAMISK POLITIKK, HAR VI RIKTIG VERKTØY?. TOM CHRISTER NILSEN, HØYRE
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POLITICS med Tom Christer Nilsen, Høyre

 Vi er et lite og 
selvstendig land med 
naturresurser som gir 

oss grunnlag for velferd 
og teknologisk utvikling, 

men vi trenger evnen til å 
utnytte dette på en effektiv 

måte, og en bedre måte 
enn andre for å kunne 

bevege oss videre.
- Tom Christer Nilsen



Intervju
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Utdanning og hobby? 
Siviløkonom, pedagogikk og litt jus. 
Hobby: musikk, litteratur, historie 
og myteknusing. 

Hvem er du, personlig og faglig?   
Snill, dedikert, ærlig, 
kunnskapsorienter, mytehater og 
hardtarbeidende. 

Hva er den viktigste kjerneverdien i 
ditt parti? 
Samfunnet er et organisk hele, ikke 
en maskin, og tilhører de som har 
vært her, de som er her og de som 
skal komme. 

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget? 
At det er en del av diskusjonen 
om hvordan vi kan forberede 
morgendagen.  «Tomorrow belongs 
to those who prepare for it today» - 
Malcolm X. 

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Om teknologi skal løse alt, hva blir 
igjen til oss å løse? 

Dine 3 beste tips til innovasjon 
i politikk? Mesteparten av 
innovasjonspotensialet utvikles 
av brukeren. Kunnskap og verdien 
av kunnskap. Innovasjon er en 
syntese av muligheter, kunnskap og 
kreativitet, og er ikke fullt ut mulig 
å styre eller stoppe.
  
Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året? 
- Kvotemelding 
- Podcast 
- Bedriftsbesøk  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
All kunnskap, men mest av alt 
kunnskap om forskjellen på 
kunnskap og mening.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
De delene jeg ikke har nevnt; 
kapital. 

Anbefalt lesing/seing om 
fremtiden? 
Freakonomics, Super forecasters, to 
kill a mockingbird, brave new world, 
lord of the rings og harry potter. 

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?   
Du trenger ikke møtes for å møtes.   

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?   
Bærekraft og klima er kompliserte 
beslutningsproblemer som ikke 
oppleves som akutte, og problemet 
er derfor ikke hvordan vi kan redde 
verden, men hvordan vi kan redde 
velferden slik at folk tør å redde 
verden.    

Ditt livsmotto?   
All needed for evil to succeed is for 
good men to do nothing.    

Kan du oppsummere vår samtale 
med 5 ord?   
Fremtiden er ikke et eventyr. 

POLITICS med Tom Christer Nilsen, Høyre
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Hva er «Fisk i 100» som blir nevnt i 
starten av podkasten?
a) En fiskeindustri på Askøy
b) En restaurant på Askøy
c) En praktisk veiledning av hvordan man
bruker fisk i mat

En praktisk veiledning av hvordan man 
bruker fisk i mat

Det ble utviklet en medisin for fisk Wilhelm Bjerknes og Nils Aall Barricelli

Hvordan ble Norge ledende innen 
fiskeindustrien?
a) Vi bor på et geografisk bra område
b) Det ble utviklet en medisin for fisk
c) Det er på grunn av temperaturen i
havet her oppe; kjøttetende alger drives
best i varmere temperaturer

Hva het de to norske som har bidratt til 
å gi oss digitalisering som vi kjenner den 
i dag?
a) Wilhelm BjerWilhelm Bjerknes og Nils
Aall Barricelli
b) Bjørn Pedersen og Kjell Eriksen
c) Odd Haugen og Olav Moen

POLITICS med Tom Christer Nilsen, Høyre

POLITICS
TOM CHRISTER NILSEN
STORTINGS-
REPRESENTANT
HØYRE

Podkast  #0688
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Tema 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

Perspektiv: Politiker

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

Podkast  #0691
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POLITICS med Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet

 Vi må forstå 
tiden vi lever, og vise til 

løsninger folk har troa på.
- Ingvild Kjerkol



Intervju

10

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 • 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

Podkast  #0691
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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

POLITICS
INGVILD KJERKOL
HELSEPOLITISK 
TALSPERSON
ARBEIDERPARTIET

Podkast  #0691
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Tema Perspektiv

Kunnskap på bok
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med utdanningspolitisk 
talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg. Torstein ble 
først innvalgt på Stortinget i 2013 og satt da i finanskomiteen. 
I dag har han fokus på både skolepolitikk og det som kan bli 
Norges nye industrieventyr – nordsjøplanen til AP. I episoden 
forteller Torstein om skolepolitikk for fremtiden; er dagens 
utdanningssystem godt nok? Og hvordan kan universiteter legge til 
rette for livslang læring? I tillegg forteller han om hvordan havvind, 
karbonfangst og hydrogen kan hjelpe velferdsstaten Norge i årene 
som kommer.

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
Hvordan kan vi bruke vår unike posisjon og muligheter til å 
gjenoppbygge Norge etter Covid-19? Vil bruken av data være 
spesielt viktig å ta høyde for fremover?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Torstein Tvedt Solberg 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

Innspilt: STAVANGER

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: 

• Westworld / Black mirror 
• Bad Education - HBO 
• Two Popes – Netflix 
• Mariana Mazzucato - blogger på Agenda
• Magasin 
 

POLITICS med Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet 

POLITICS
TORSTEIN TVEDT 
SOLBERG
UTDANNINGSPOLITISK 
TALSPERSON
ARBEIDERPARTIET

PODKAST #694 KUNNSKAP PÅ BOK. TORSTEIN TVEDT SOLBERG, ARBEIDERPARTIET

Podkast  #0694



13

Podkast  #0694

POLITICS med Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet

 Det har kanskje 
ikke helt gått opp for oss 
hvor viktig data er, vi har 
enorme muligheter til å 

være med å påvirke.
- Torstein Tvedt Solberg



Intervju
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Utdanning og hobby?
Broiler, bac i kunstvitenskap. 
Hobby: bygger LEGO.

SoMe tagger?
@TorsteinTS på Twitter og Insta, har 
page på Facebook.

Hva er den viktigste 
kjerneverdien i til ditt parti?
Felleskap.

Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?
Brytningstid - nå det haster. 
Teknologi må spille en annen 
rolle under Covid; åpenhet, dele, 
statsdata.

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?
1. Kunnskap 2. Arbeid 3. Næring

Dine 3 viktigste prosjekter 
siste året?
1. Nordsjøplanen til AP; havvind, 
karbonfangst, hydrogen - Norges 
nye industrieventyr. 2. Skolepolitikk 
for fremtiden: • Skolen vi har nå 
forbereder oss ikke godt nok til 
fremtiden • Universiteter som 
ikke legger tilrette for livslang 
læring - en blir ikke ferdig utdanna 

(Rett til EVU) • Future skills (Vi 
må forstå mer av teknologien vi 
omgir oss med) • Forskjeller - 
fortsatt slik at de med det dårligste 
utgangspunktet gjør det dårligst på 
skolen 3. Norges unike posisjon og 
muligheter: • Oljefondet ut av kull 
- endelig i mål etter år med arbeid 
• Romfartsstrategi - endelig vedtatt 
etter år med kamp

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?
Bratteli og Gerhardsen - gamle 
AP-kjemper som løste tidligere 
kriser. 75 år siden 1945 - visjon 
for landet sitt - gjenoppbygging av 
Norge da og nå etter Covid.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Tillitt, kunnskap, penger på bok.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
1. Teknologi i skolen og på arbeid 
2. Kan ikke fortsette som før - nå 
vi velger hvilket samfunn vi vil ha 
etter krisen: • Arbeid • Ulikhet / 
mindre forskjeller • Klima og grønn 
omstilling (vi skal leve av å løse 
klimakrisa) Dette er noe vi ikke 
klarte etter finanskrisa (ulikhet) 
eller oljekrisa (omstilling).

Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?
Folkevalgt, ikke politiker. Det 
haster - derfor broiler.

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?
Vår viktigste oppgave. Norge skal 
leve av å løse klimakrisen!

Ditt livsmotto?
Engasjer deg for en bedre verden.

POLITICS med Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet

Podkast  #0694
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Hva heter boken Silvija leste som har 
påvirket henne veldig som hun ønsker å 
anbefale alle?
a) How democracies dies
b) Why democracies change the way we
think
c) State of Norwegian Tech

How democracies dies Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli Data som en nasjonal ressurs

Hvilke to tidligere politikere er det 
Torstein snakker om gjentatte ganger 
som har inspirert hans politikk?
a) Christian Michelsen og Christopher
Hornsrud
b) John Lyng og Gro Harlem Brundtland
c) Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli

Hva er det Torstein er ekstremt opptatt 
av for fremtiden?
a) At oljen skal etterleve
b) Data som en nasjonal ressurs
c) Gjenoppbyggingen av Norge etter
Covid-19 med dets fatale fall i
bedriftsøkonomien

POLITICS med Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet

POLITICS
TORSTEIN TVEDT 
SOLBERG
UTDANNINGSPOLITISK 
TALSPERSON
ARBEIDERPARTIET

Podkast  #0694
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Tema Perspektiv

Løsningene som skal 
bringe oss videre
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med statssekretær 
i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey. 
Paul ble for første gang innvalgt på Stortinget i 1989, og har 
tidligere vært administrerende direktør i NHOs forening for 
kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia. Som statssekretær i 
kommunal- og moderniseringsdepartementet er Paul er viktig 
brikke i digitaliseringen av offentlig sektor. I episoden forteller han 
om hvordan vi kan gjøre teknologien til et verktøy for et bedre 
samfunn fremfor å la teknologien styre oss, om innovasjon i 
politikken, samt at vi må skille på politiker og fagekspert.

Om bedriften
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte. 
Departementet fungerer som et faglig sekretariat for politisk 
ledelse, og har ansvar for blant annet IKT, kommunal-, regional- 
og distriktspolitikk, lokalforvaltning, kommuneøkonomi og 
boligpolitikk.

Refleksjon
Hvordan kan vi bruke digitaliseringen inn mot et bedre samfunn? 
Er politikere nå til dags avhengig av å kunne noe om teknologien 
for å kunne være med å styre innovasjonen i samfunnet?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Paul Chaffey 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

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: 

• The Economist og MIT Technology Review 
 

POLITICS med Paul Chaffey, Kommunal-og moderniseringsdepartementet 

POLITICS
PAUL CHAFFEY
STATSSEKRETÆR
KOMMUNAL-OG 
MODERNISERINGS-
DEPARTEMENTET

PODKAST #698 LØSNINGENE SOM SKAL BRINGE OSS VIDERE. PAUL CHAFFEY, KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

Podkast  #0698
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POLITICS med Paul Chaffey, Kommunal-og moderniseringsdepartementet

 Det er viktig å 
omstille for å ta vare på 
det viktigste i samfunnet 

vårt.
- Paul Chaffey
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Hvem er du, personlig og faglig?
Gift med Lisa, har tre voksne barn 
og bor på Fornebu. Nysgjerrig på alt 
mulig, særlig fremtiden.

Hva er den viktigste 
kjerneverdien i ditt parti?
Forandre for å bevare. Det er viktig 
å omstille for å ta vare på det 
viktigste i samfunnet vårt. Og så 
liker jeg slagordet Nye ideer, bedre 
løsninger.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan du lære bort til oss alle?
Jeg prøver å skrive om ting på 
bloggen som jeg tror flere kan ha 
glede av å vite om.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden?
Evnen til å se sammenhenger, samt 
reflektere over fordeler og ulemper 
ved ulike løsninger.

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?
Andrew Cuomo, Ole Gunnar 
Solskjær og Erna.

Data som nasjonal ressurs – 
personalisering eller personvern; 
kapitalflukt eller skatt?
Som med mye annet handler 
det om å finne en balanse der 
vi bevarer de viktigste verdiene, 
men finner nye løsninger tilpasset 
dagens og fremtidens utfordringer.

Algoritme som styringsverktøy 
– nasjonal selvstyring vs globale 
forretningsmodeller?
Vi er en del av verden og kan ikke 
velge bort samarbeid med andre.

Norges unike posisjon og 
muligheter – typisk å være god (på 
alt) eller fokus (på hva)?
Vi må lage rammebetingelser 
som fungerer og er tilpasset våre 
fortrinn og ulemper.

De nye jobbene – alle skal med 
eller nerdenes hevn; beskytte eller 
omstille?
Alle skal med. Og det gjør vi ved 
å omstille og legge til rette, ikke 
beskytte.

Regulering som stimulerer 
innovasjon – kontroll på gamle 
måter eller ny politikk?
Virkemidlene må tilpasses og 
utvikles for å møte nye utfordringer.

Livslang læring nå – hvis ikke vi, 
hvem da; fra teori til praksis?
Ja! Kanskje det viktigste av alt når 
vi skal lykkes i en tid der alt endres 
seg stadig raskere.

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?
- Strategi for digitalisering av 
offentlig sektor - Melding om 
datadrevet økonomi og innovasjon - 
Perspektivmeldingen

Dine 3 beste tips til innovasjon i 
politikk?
Husk at du er politiker og ikke 
fagekspert. Du har et ansvar for 
helheten og løsningene som skal 
bringe oss videre.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette?
Vi har tillit til hverandre, vi har flate 
strukturer og det er lov å mene 
ting.

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?
Det minner oss om at ikke alt 
trenger å bli stadig bedre og stadig 
enklere.

Kan bærekraft brukes som 
vekstmotor?
Helt klart. Bærekraftsmål handler 
om noen av verdens mest 
komplekse problemstillinger og 
sammenhenger.

Ditt livsmotto?
For livets glade gutter går solen 
aldri ned.

POLITICS med Paul Chaffey, Kommunal-og moderniseringsdepartementet
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Hva mener Silvija vi burde gjøre for å 
simplifisere teknologien for samfunnet?
a) La politikere styre det fordi de er gode
til å snakke for seg
b) La fagekspertene styre det slik at all
riktig og viktig informasjon blir utdelt
c) La politikere og fageksperter jobbe
mer sammen slik at formidling og
informasjon blir mest mulig troverdig

La politikere og fageksperter jobbe 
mer sammen slik at formidling og 
informasjon blir mest mulig troverdig

Etikk Nysgjerrighet; ta nettkurs og hør på 
podkaster

Hva er noe av det viktigste og 
vanskeligste i strategien til regjeringen 
ovenfor implementering av kunstig 
intelligens?
a) Etikk
b) Økonomi
c) Effektivitet

Hva er Paul sitt beste tips for livslang 
læring?
a) Nysgjerrighet; ta nettkurs og hør på
podkaster
b) Motiver deg selv til å lære nye ting
c) Se videoer og filmer. Bruk Youtube og
Netflix for alt det er verdt!

POLITICS med Paul Chaffey, Kommunal-og moderniseringsdeparte-
mentet

POLITICS
PAUL CHAFFEY
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Tema 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

Perspektiv: Politiker

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 

POLITICS
MARIANNE SYNNES 
EMBLEMSVÅG
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REPRESENTANT
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 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?
a) Stein
b) Diamant
c) Metall

POLITICS med Marianne Synnes Emblemsvåg, Høyre

POLITICS
MARIANNE SYNNES 
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Tema Perspektiv

Mulighetene i 
digitalisering
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunal- 
og moderniseringsminister fra Høyre, Nikolai Astrup. Nikolai 
gikk inn som statsråd i 2018, først som utviklingsminister og 
deretter Norges første digitaliseringsminister i 2019. I dag er han 
kommunal- og moderniseringsminister og har med det ansvaret 
for kommunene, statsforvaltningen, arbeidsgiverpolitikken i staten 
og innovasjon i offentlig sektor. I episoden reflekterer Nikolai 
rundt temaer som politisk handlevilje, innovasjon i offentlig sektor, 
hvordan vi skal tilpasse digitale verktøy inn i skolen, samt hvorfor 
det er viktig at vi samarbeider på tvers av landegrensene for å 
holde tritt med teknologikappløpet globalt.

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
Nikolai Astrup var bekymret for de små og mellomstore bedriftene 
under Covid pandemien som stengte ned Norge i flere uker i mars 
2020. I flere år har Norge vært opptatt av å styrke denne delen av 
næringslivet med å tilrettelegge for enklere drift til vekst for de 
som ønsker å starte noe eget. Hvordan kan en slik drastisk pause 
i omsetning for små og mellomstore bedrifter påvirke hvilken vei 
i utviklingen av norsk næringsliv? Hva har man lært for å komme 
raskere opp fra slike stillestående perioder for fremtiden?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Nikolai Astrup 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

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 
• Digitale verktøy i skolen  
• Digital omstilling for bedrifter 

Anbefalt lesing: 

• https://hoyre.no/
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POLITICS med Nikolai Astrup, Høyre

 Vi lager nå en 
ny stortingsmelding, 
og den vil legge noen 

rammer for hvordan vi 
skal tenke innovasjon i 

offentlig sektor fremover. 
I arbeidet med den vil 

jeg ta med meg en del av 
erfaringene fra posten som 

digitaliseringsminister.
- Nikolai Astrup
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Hvem er du, personlig og faglig?
Nå er jeg kommunal- og 
moderniseringsminister. Min 
bakgrunn er som statsviter, men 
først fremst vil jeg karakterisere 
meg selv som fremtidsoptimist. Er 
veldig opptatt av hvordan Norge 
sin plass i verden er avhengig 
av resten av verden. Vi er nødt 
til å samarbeide på tvers av 
landegrensene for å virkelig løfte 
oss som nasjon og vårt potensial. 
Det var først da jeg var ferdig med 
utdanningen at jeg ble involvert i 
politikken. Personlig er jeg veldig 
glad i å gå på ski og er tidligere 
alpinist fra ungdomstiden.

Hva er den viktigste 
kjerneverdien i ditt parti?
Frihet for enkeltmennesker – bygge 
samfunnet nedenfra og opp. Det 
har vært en rettesnor hele veien.

Hva gjør du på jobb?
Jeg har ansvaret for 
kommunene, statsforvaltningen, 
arbeidsgiverpolitikken i staten, 
samt en rekke andre ting. Jeg 
har også ansvaret for innovasjon i 
offentlig sektor. Digitalisering er et 
viktig virkemiddel for å oppnå høy 
innovasjonsgrad i offentlig sektor.

Livslang læring nå – tverrfaglighet 
eller dybde; fra teori til praksis? 
Humankapitalen er den viktigste 
kapitalen vi har. Hver enkel 
arbeidsgiver må ta ansvar for å 
drive videreutdanning av sine 
ansatte og se verdiene av det. 
Det er veldig enkelt å tenke at; 
vi trenger kompetanse, og da 
henter vi inn den kompetansen 
og erstatter den kompetansen vi 
allerede har. Det kommer ikke til å 
være tilstrekkelig.

Hva er Norges egentlige fordel?
Tillit - vi stoler på hverandre og vi 
stoler på myndighetene. I tillegg 
er vi verdensledende og har helt 
unike muligheter innen industriell 
digitalisering.

Viktigste overraskelse fra 
Covid-19? Covid-19 har vist oss 
at det er mulig å gjøre ting på en 
annen måte enn det vi trodde. Det 
er mulig å gjennomføre prosesser 
på andre måter enn det vi trodde. 
Det blir ofte slik at man går i 
det samme sporet og gjør det 
samme man har gjort tidligere. Det 
Covid-19 har gjort er å riste litt løs 
i de strukturene og ført til kortere 
beslutningsprosesser, samt mer 
effektive kommunikasjonsmetoder. 
Den lærdommen må vi ta med oss 
videre.

POLITICS med Nikolai Astrup, Høyre
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Hvilken type minister er Nikolai?
a) Utviklingsminister
b) Digitaliseringsminister
c) Kommunal- og moderniseringsminister

Kommunal- og moderniseringsminister Overlevelsen av de små og mellomstore 
bedriftene

En nasjonal strategi for kunstig 
intelligens

Hva er Nikolai mest bekymret for i 
digitaliseringsomstillingen?
a) Om større industribedrifter skal
overleve mot de mindre
b) Overlevelsen av de små og
mellomstore bedriftene
c) Om globale selskaper som skal
utkonkurrere de norske bedriftene med
liknende tilbud

Hva har Nikolai vært med på å lage på 
stortinget nå den siste tiden?
a) En nasjonal strategi for kunstig
intelligens
b) En beredskapsplan for smitteverntiltak
ved økt smittespredning under Covid-19
pandemien
c) Regjeringens hydrogenstrategi

POLITICS med Nikolai Astrup, Høyre
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Tema 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

Perspektiv: Politiker

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.

 

POLITICS med Torill Eidsheim, Høyre og Teknogruppen 
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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



Intervju

30

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 
innovasjonsutviklingen.

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

POLITICS
TORILL EIDSHEIM
STORTINGS-
REPRESENTANT FOR 
HØYRE HORDALAND 
OG LEDER FOR 
TEKNOGRUPPEN
HØYRE OG 
TEKNOGRUPPEN
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Tema Perspektiv

Påfyll av ny kunnskap 
til fremtidens 
arbeidsmarked
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trond Giske. Trond, med 
sine 10 år med erfaring som statsråd, har hele veien kjempet en 
kamp mot urettferdighet. I episoden reflekterer han og Silvija over 
hvor krevende det er med god demokratisk samfunnsstyring når 
teknologien er så avansert, utvikles så fort og endrer samfunnet i 
et stadig raskere tempo. De prater også om utdatert kunnskap og 
hvordan man kan legge til rette for reguleringer som utløser det 
samfunnspotensiale landet vårt har.

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
For mennesker er det viktig å beholde sosiale arenaer. Derimot har 
det blitt vanligere å betale seg unna en dugnad i stedenfor å bidra. 
Finnes det positive sider ved slike ordningene som distanserer oss 
fra å være med på sosialt samhold?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Trond Giske 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

Innspilt: TRONDHEIM

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: 

• Leser akkurat nå «The Inevitable» av 
Kevin Kelly, en god oversikt over de 
teknologiske endringskreftene som 
forandrer samfunnet vårt fundamentalt. 
Interessant!

 

POLITICS med Trond Giske, Arbeiderpartiet 

POLITICS
TROND GISKE
STORTINGS-
REPRESENTANT
ARBEIDERPARTIET
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 En av de tingene 
som den eksponentielle 
veksten i teknologi og 

samfunnsendring fører 
til, er at det gir enorme 
muligheter, men det gir 

også en gigantisk jobb med 
å få det politiske systemet 

til å henge med.
- Trond Giske
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Hvem er du, personlig og faglig?
Fra Trondheim, gift og har to barn. 
Ble valgt inn på stortinget for 21 år 
siden og har 10 år som statsråd.

Hva er den viktigste kjerneverdien 
i ditt parti, og hvorfor trigger dette 
deg? Like muligheter for alle og 
kamp mot urettferdighet. Det 
brenner jeg for.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva bør vi lære fra deg?
Jeg håper jeg står for at vi aldri 
glemmer hvem Arbeiderpartiet er til 
for, vanlige folk og de som trenger 
fellesskapet mest.

Hva tror du er relevant kunnskap 
eller evner for fremtiden?
Jeg tror det aller viktigste for 
fremtiden vil være evnen til å lære 
nye ting. Faktisk kunnskap blir 
utdatert raskt, og vil uansett være 
lett tilgjengelig. Evnen til å finne det 
relevante, tolke det og ta det i bruk 
blir nøkkelen.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?
Vekst VS vern. Automatisering 
VS meningsfulle jobber til alle. 
Belønne gründere og de som gjør 

en stor innsats VS små forskjeller i 
samfunnet.

Noen som inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt? Jeg 
henter mye inspirasjon fra alle i 
arbeiderbevegelsen som bidro til 
å kjempe fram velferdssamfunnet, 
både de på toppen som Martin 
Tranmæl og Einar Gerhardsen, 
og vanlige tillitsvalgte, som min 
egen tante Jorunn som jobbet i 
fagbevegelsen hele sitt liv.

Dine 3 viktigste prosjekter det 
siste året? Krisehåndtering på mine 
ansvarsområder (medier, idrett og 
frivillighet), organisasjonsutvikling 
i Trøndelag Arbeiderparti, samt 
Lokalvalgkampen i fjor høst.

Dine 3 beste tips til innovasjon 
i politikk? Bruke digitale 
plattformer for å få flere engasjert 
ipolitikkutvikling, gjøre terskelen 
for å bli «medlem» i et parti lavere, 
samt nær kontakt mellom gründere, 
teknologiutviklere, trendforskere og 
politisk engasjerte.

Hva er Norges innovasjonsfordel?
Flat struktur og deltakelse fra 
arbeidstakerne (medarbeider-drevet 
innovasjon).

Viktigste overraskelse fra 
Covid-19?
At folk så raskt godtok så store 
inngripende tiltak.

Hvordan kan bærekrafts brukes 
som vekstmotor?
Ved å utforme bærekraftsmål på 
en måte som gir tid og frihet til at 
næringsliv og samfunn kan finne 
løsninger gjennom innovasjon, 
kreativitet og investeringer.

Ditt livsmotto?
Har ikke noe livsmotto, men liker å 
møte alle med en positiv og åpen 
holdning.

POLITICS med Trond Giske, Arbeiderpartiet

Podkast  #0712



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

35

Hva mener Trond Giske om nettmarkedet 
med tanke på utbyttet man får av 
fordeling av arbeidskraft og mangfold?
a) Han tar finn.no som eksempel på en
arena som vinner de fleste kundene
uansett pga deres størrelse, og derfor
går man glipp av mangfold og den sunne
konkurransen mellom bedrifter
b) Han nevner finn.no, som nå blir
utkonkurrert av nyere og mer spesifiserte
annonsesider som Tise som understreker
at selv på nett finnes det konkurranse
og fordeling som skper mangfold av
arbeidsplasser
c) Han nevner finn.no som et perfekt
annonsemarked uten behov for 
konkurrenter, men heller med behovet 
av flere som jobber for seg slik at 
de kan fornye seg. Dermed blir flere 
arbeidsplasser skapt, selv om det bare er 
snakk om én nettbasert bedrift

Han tar finn.no som eksempel på en 
arena som vinner de fleste kundene 
uansett pga deres størrelse, og derfor 
går man glipp av mangfold og den sunne 
konkurransen mellom bedrifter

Salg- og service jobber kan ikke 
digitaliseres for å effektivisere det 
fysikse mennesket

Det Sosialdemokratiske Arbeiderpartiet

Menneskelig fellesskap er det siste som 
kan bli automatisert. Hva menes med 
det?
a) Kreativitet, kunst og musikk kan aldri
erstattes med teknologiske kopier
b) Kultur, restaurantbesøk og sosiale
settinger kan aldri bli likt over teknologi
c) Salg- og service jobber kan ikke
digitaliseres for å effektivisere det
fysikse mennesket

Hvilket parti styrte sammenhengende 
i 20 år etter krigen og har bidratt til 
Norges gode fordeling og samhold som 
del av befolkningens velferd?
a) Fremskrittspartiet
b) Kristelig Folkeparti
c) Det Sosialdemokratiske
Arbeiderpartiet

POLITICS med Trond Giske, Arbeiderpartiet

POLITICS
TROND GISKE
STORTINGS-
REPRESENTANT
ARBEIDERPARTIET
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Tema Perspektiv

Fremtiden begynte i går
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gruppeleder 
på fylkestinget i Nordland, Christian Torset. Christian er en 
teknologientusiast som ikke begynte å engasjere seg politisk i SV 
før han passerte 40 år. På fylkestinget i Nordland kjemper han en 
kamp for rettferdig fordeling av godene. I episoden deler han sine 
tanker rundt hvordan Norge kan sikre teknologisk fremdrift uten 
at makt og penger samles på stadig færre hender, samt hvordan 
vi kan holde kontakt mellom gjennomsnittlig sunn fornuft, vår 
forståelseshorisont og teknologiske muligheter. Episoden er 
krydret med fremtidstro, filosofi og endringsvilje.

Om bedriften
Sosialistisk Venstreparti, SV, er et norsk politisk parti stiftet 16. 
mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i 
norsk politikk og har "kamp mot ulikhet" som sin kjerneverdi. SV 
satt i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2005–2013.

Refleksjon
Norge består av gode systemer som oppleves som normer. Dette 
dreier seg blant annet helsetjenester og tilgangen på studier og 
jobb. Norge er en nasjon med et mylder av tilbud. Men hvordan 
er det så at noen fortsatt havner utenfor i et så inkluderende 
samfunn? Er det ens egen feil at en eksempelvis er arbeidsledig, 
eller det normative synet på hvordan normaliteten for et 
menneskelig liv skal se ut det som skader nedverdigelsen ovenfor 
at noen defineres som “utenfor”? Er det egentlig noen som er 
utenfor, og hvordan da får absolutt alle “innenfor”?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Christian Torset 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

Innspilt: BODØ

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• Jeg vil anbefale Nick Bostroms 
Superintelligence: Paths, Dangers, 
Strategies. 

POLITICS med Christian Torset, Sosialistisk Venstreparti 

POLITICS
CHRISTIAN TORSET
GRUPPELEDER PÅ 
FYLKESTINGET I 
NORDLAND
SOSIALISTISK 
VENSTREPARTI
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 Under pandemien 
har vi sett og opplevd 
et utrolig bra system i 
Norge, det er sterkt og 

tilpasningsdyktig.
- Christian Torset
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Hvem er du, personlig og faglig?
50 år gammel folkevalgt 
nordlending. Fikk min første PC 
i 1983 og cracket spill og lagde 
demoer i løpet av kort tid. Har siden 
hatt en dyp interesse for teknologi.

Hva er kjerneverdien i din 
organisasjon, og hvorfor trigger 
dette deg?
SVs kjerneverdi er kamp mot 
ulikhet. Dette innebærer ikke bare 
økonomisk utjevning, men også 
fordeling av makt og muligheter, 
samt at det inkluderer fremtidige 
generasjoner. Det følger av dette 
at vi må ta vare på klima og miljø. 
Det trigger meg fordi jeg mener 
vi får det best både personlig 
og samfunnsmessig med små 
forskjeller.

Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva bør vi lære fra deg?
Jeg engasjerte meg ikke politisk 
før jeg var passert førti og har alltid 
vært fokusert på det store bildet. 
Jeg tror begge deler bidrar til at 
jeg kommuniserer på en litt annen 
måte enn mange andre politikere.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Jeg tror det mest relevante er 
endringskompetanse, men da ikke 
med fokus på nye kunnskaper eller 
jobber, men kompetanse og vilje til 
å endre seg selv.

Noen som inspirerer deg?
Jeg lar meg inspirere av veldig 
mange. Det kan være helt vanlige 
mennesker som sliter seg 
gjennom vanskelige tider og tåler 
belastninger man skjønner har 
vært harde, eller det kan være 
de helt spesielle som gjør noe 
ingen har gjort før dem. Ett sånt 
eksempel er Elon Musk, som har 
bootstrappet kapital fra PayPal 
til å drive fram enorm vekst i el-
bilmarkedet og nå også i romfart. 
Han er som Lex Luthor i revers.

Dine aller viktigste prosjekter 
det siste året?
Ny rolle som gruppeleder på 
fylkestinget, arbeid med nytt 
program i SV og gjennomføring av 
fylkesårsmøte på nett som første 
fylkeslag i landet.

Dine beste tips til innovasjon i 
politikk?
1. Kunnskap foran ideologi 2. 
Mennesker foran systemer 3. 
Forenkling foran byråkrati

Hva er Norges egentlige fordel?
Sterke fagforeninger, 
trepartssamarbeid og sentrale 
lønnsoppgjør gir komprimert 
lønnsstige. Dette gir igjen høyere 
kompetanse for lavtlønte, og 
lavere lønn for høykompetente enn 
de landene vi konkurrerer mot. 
Begge deler gjør innovasjon til en 
nødvendighet. Vi har også gode 
velferdsordninger som gir stor 
omstillingsevne til bedrifter og høy 
utdannelse.

Viktigste overraskelse fra 
Covid-19?
At det har gått så greit å 
holde samfunnet i gang på 
videokonferanse.

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?
Ved grønn omstilling.

Ditt livsmotto?
Har ikke noe, men det måtte være 
noe positivt.

POLITICS med Christian Torset, Sosialistisk Venstreparti
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Christian Torsett er gruppeleder på 
fylkestinget i Nordland. For hvilket 
parti?
a) FRP
b) Høyre
c) SV

SV Filosofi Vise at saken har en verdi for hele landet

Hvilken utdanning har Christian i 
bakhånd?
a) Utdannet i forsvaret
b) Juss
c) Filosofi

Hvordan kan man engasjere velgere i 
resten av Norge angående en sak som 
skjer i Nordnorge?
a) Ved å få inn politikere fra hele landet
inn på stortinget
b) Vise at saken har en verdi for hele
landet
c) Lokale saker vil sjeldent engasjere
resten av befolkningen i landet og det
fins ikke så mye man kan gjøre med det

POLITICS med Christian Torset, Sosialistisk Venstreparti

POLITICS
CHRISTIAN TORSET
GRUPPELEDER PÅ 
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Tema 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

Perspektiv: Politiker

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.
 

POLITICS med Mathilde Tybrig Gjedde, Høyre 

POLITICS
MATHILDE TYBRIG 
GJEDDE
STORTINGS-
REPRESENTANT 
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 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 ønskes å iverksette 
for å gjøre det enklere for flere å 
videreutdanne seg?
a) Satsning på digitale utdannelser
b) Tilrettelegge for at flere kan få støttet
utdanningen av sin arbeidsplass
c) Etablering av kortere, modulbaserte og
kompetansehevende program

Etablering av 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 av teknologiske
verktøy

Er det viktig med tverrfaglige temaer 
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

POLITICS
MATHILDE TYBRIG 
GJEDDE
STORTINGS-
REPRESENTANT 
OG MEDLEM AV 
UTDANNINGS- OG 
FORSKNINGSKOMITEEN
HØYRE

Podkast  #0727



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

44

Tema Perspektiv

Missions for Norge
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med energi- og 
miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide. 
Espen har vært Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet 
siden 2017, og har tidligere jobbet som både forsvarsminister, 
utenriksminister og Managing Director for World Economic Forum. 
I episoden forteller han om moderne industripolitikk, hvilket 
potensial som ligger i hydrogen, samt om klimarettferdighet og 
veien videre for Norge og verden forøvrig etter Covid-19. I tillegg 
forteller Espen om det han betegner som «missions», hvor 
politikere og industri går sammen for å skape banebrytende 
innovasjon. Hvordan kan Norge bli verdensledende på hydrogen?

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
Espen Barth Eide er optimistisk til teknologiutviklingen og forteller 
at hans virkelig store fokus nå er på hydrogen, blå energi, og grønn 
energi, som en overgang fra Norges industri med fossilt brensel. 
Hvordan kan denne overgangen stimuleres fra statlig hold, og i 
befolkningen?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Espen Barth Eide 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

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  
• Klimapolitikk 

Anbefalt lesing: 

• Mariana Mazzucato 
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 Noe som er veldig 
viktig for meg nå er å 
formidle det enorme 

potensiale som ligger i 
hydrogen. Det sier to ting 
til meg i energinasjonen 

Norge; mulighet og 
nødvendighet.

- Espen Barth Eide
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Hvem er du, personlig og faglig?
Stortingsrepresentant og energi- 
og miljøpolitisk talsperson for 
Arbeiderpartiet. Har tidligere 
vært Managing Director for World 
Economic Forum.

Hva er Norges egentlige fordel?
Norge har en leverandørindustri og 
et kompetansemiljø som gjør at 
vi har et veldig godt utgangspunkt 
for grønn omstilling. Fordi vi har 
en sammenpresset lønnsstruktur 
er ingeniører ganske rimelige i 
Norge, mens ufaglært arbeidskraft 
er dyr. Det betyr at det relativt 
sett er gunstig for oss å gjøre nye, 
moderne ting; automasjon er mer 
lønnsomt i Norge enn i et land 
hvor mye av de vi tar gjennom 
automasjon kan gjøres av ufaglært 
arbeidskraft med enkle jobber 
og dårlig betalt. Vi har klart å 
gå fra å være relativt fattig, via 
middelinntekts-land til et styrtrikt 
land uten å se den voldsomme 
økningen i forskjeller som vanligvis 
skjer. Vi har en relativt sterk følelse 
av fellesskap og felles ansvar. Jeg 
tror det er en av grunnene til at vi 
har klart oss såpass bra gjennom 
denne Coronakrisen.

POLITICS med Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet
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Hva handler “missions” begrepet til 
Oxford professoren Mariana Mazzucato 
om?
a) At de store gjennombruddene i
teknologi-historien har blitt til i privat
regi
b) At de store gjennombruddene i
teknologi-historien har blitt til gjennom
offentlig næringspolitikk
c) At de store gjennombruddene i
teknologiens historie har blitt til gjennom
klyngevirksomhet

At de store gjennombruddene i 
teknologi-historien har blitt til gjennom 
offentlig næringspolitikk

Hjemmejobbing kommer til å bli mye 
vanligere fordi vi har blitt overrasket over 
hvor bra det har fungert

Det er et begrep som brukes om å 
beregne økonomisk risiko ved at folk 
vil ha nye løsninger, og for den risikoen 
klimaendringene medfører for bedriftene

Hvilket sitat av Telenor nevner Espen 
Barth Eide som en refleksjon på noe 
Covid-krisen har lært oss?
a) Hjemmejobbing har gitt en idé om
hvor mye mer effektivt møtekulturen kan
bli i arbeidslivet
b) Hjemmejobbing kommer til å bli mye
vanligere fordi vi har blitt overrasket over
hvor bra det har fungert
c) Hjemmejobbing har vist hvor avhengige
vi er av sosial stimuli for et energisk og
dynamisk arbeidsliv

Hva forteller Espen Barth Eide om 
begrepet klimarisiko?
a) Det er et begrep som brukes om å
beregne økonomisk risiko ved at folk
vil ha nye løsninger, og for den risikoen
klimaendringene medfører for bedriftene
b) Det er et begrep som brukes
om å regne klimarisiko i forhold til
målsettingen om å begrense økning i
global temperatur til 1,5 grader
c) Det er et begrep som brukes om
å beregne risiko for land i den tredje
verden som er utsatt for naturkatastrofer
som følge av klimaendringene

POLITICS med Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet
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Tema Perspektiv

Teknologisk 
nysgjerrighet og 
fremoverlent politikk
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med teknologientusiast 
Ketil Solvik Olsen. Ketil er kanskje mest kjent som tidligere 
samferdselsminister i FrP. I tillegg til å sitte i sentralstyret til 
FrP har han i dag ulike roller i næringslivet, både som rådgiver, 
forretningsutvikler, og styremedlem. I episoden reflekterer 
han rundt hvorvidt politikere har nok kunnskap om de store 
teknologiske endringene i samfunnet, om vi er modige nok til å 
teste ut nye produkter, samt om viktigheten av å se på gamle 
vedtak og problemstillinger med ferske øyne.

Om bedriften
Fremskrittspartiet (Frp) er et politisk parti som beskriver seg som 
«et liberalistisk folkeparti som bygger på Norges Grunnlov, norsk 
og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn 
og humanistiske verdier». Partiet ble grunnlagt av Anders Lange i 
1973.

Refleksjon
Ketil Solvik Olsen forteller om en skepsis til at internasjonale 
aktører som for eksempel Facebook og Amazon etterhvert skal 
styre måten vi kommuniserer på og handler på. Dette fra et 
perspektiv om informasjon, politisk påvirkning, lokal varehandel, 
og at det også flytter en stor pengestrøm ut av Norge. Hadde det 
vært mulig å utvikle nye digitale plattformer som de overnevnte 
og liknende fra Norge, som et samarbeid mellom det offentlige og 
private tech-sektor? Og hva skulle til for at befolkningen da skulle 
tatt dem i bruk?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ketil Solvik Olsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

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: 

• Leser mye fagrelaterte artikler, spesielt 
innen teknologi. 
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 Teknologien hjelper 
oss med mange sentrale 

problem, men flere 
politikere leter etter den 
teknologien som passer 
eget syn og sak, og ikke 

det som er med på å endre 
verden.

- Ketil Solvik Olsen
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Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg har en rolle i FrP i og med 
at jeg sitter i sentralstyret, 
men nå jobber jeg primært i 
næringslivet. Har en del roller i 
både selskapsstyrer, rådgiverroller 
og forretningsutviklingsroller. Noen 
av de mindre selskapene jeg jobber 
med er Aispot og OneTraffic som 
utvikler kommunikasjonsløsninger 
via mobil. Og så jobber jeg 
med Steer, et norsk selskap 
som eksempelvis har ryddet et 
skytefelt ved å bruke autonome 
eller fjernstyrte anleggsmaskiner. 
Jeg er med i Forus Mobility som 
rådgiver hvor vi tester ut autonome 
kjøretøy. Har også en fast stilling i 
Seabrokers som forretningsutvikler. 
Der har vi nettopp vært i media 
fordi vi jobber med The Boring 
Company for å få til litt annerledes 
løsninger på kollektivtrafikken. 
Drømmen min, som 
samfunnsengasjert men selvsagt 
også i næringssammenheng, er 
å få lov til å regne på ting og 
vise hva ny teknologi og nye 
konsepter kan gjøre, samt å se på 
problemstillinger med nye øyne 

og hvordan vi kan få til ting bedre 
og billigere enn det man trodde 
da man gjorde vedtak for 10-20 år 
siden.  
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Jeg tror vi som nordmenn ikke 
forstår hvor velfungerende 
samfunnet vårt faktisk er på en 
del områder. Dette er uavhengig 
av hvilket parti man tilhører, fordi 
vi deler en del av de samme 
verdiene når alt kommer til alt. Alle 
er enige om at det å ha tilgang til 
utdannelse og helsetjenester er 
noe vi skal gjøre sammen. Samme 
mentalitet har gjort at vi har klart å 
bygge den digitale infrastrukturen 
vi har, og vi har klart å bygge denne 
over hele landet fremfor kun 
enkelte deler av landet. Hvis man 
sammenlikner med USA så er ting 
er mye mer skeivt fordelt.  
 
Ditt livsmotto? 
Jeg er veldig nysgjerrig og tenker 
det går helst i godt!

POLITICS med Ketil Solvik Olsen, FrP
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Hva nevner Ketil Solvik Olsen at var 
en fordel for det Norske samfunnet i 
hvordan vi kunne møte corona-krisen, 
sammenlignet med for eksempel USA, 
der han har vært bosatt under krisen?
a) Tidligere utarbeidete handlingsplaner
ved slike kriser
b) Myndighetenes
kommunikasjonskanaler
c) Nivået av digitalisering i det offentlige

Nivået av digitalisering i det offentlige Evnen til å se alle sider av saker som 
skal vurderes før e beslutning tas, hva nå 
den beslutningen måtte være

The Boring Company, og deres teknologi 
for Loops og Hyperloops

Som bosatt i USA, hvilken egenskap 
fremhever Ketil Solvik Olsen er 
essensielt for en statsleder, uavhengig av 
politisk parti?
a) Evnen til å bygge landets
internasjonale posisjon gjennom
diplomati
b) Evnen til å se alle sider av saker som
skal vurderes før e beslutning tas, hva nå
den beslutningen måtte være
c) Evnen til å bygge et sterkt samhold
i eget land, samt kulturer og industrier,
som styrker landet som aktør på den
globale scenen

Ketil Solvik Olsen nevner hvordan elbilen 
har begynt å få et solid fotfeste i Norge, 
og påpeker at “Det er jo ikke det at vi 
har utviklet elbilen, som gjør at folk ser 
til Norge, men at vi har klart å lage et 
samfunnssystem rundt det, som gjør at 
folk kjøper elbil. Der har vi et enormt 
potensiale.” Hvilket nærliggende selskap 
er det Ketil Solvik Olsen tilnærmer seg 
nå, med ønske om at deres innovasjon 
skal tas til Norge, på samme måte som 
elbilene?
a) The Boring Company, og deres
teknologi for Loops og Hyperloops
b) Tesla og deres teknologi for Solar
Roofs
c) The loops teknologi som kalles Solar

POLITICS med Ketil Solvik Olsen, FrP
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Tema 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

Perspektiv: Politiker

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
og partiprogram, og enes ikke alle
representanter i partiet om disse, lykkes
ikke partiet i å komme i posisjon og blir
for utydelig for velgerne

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 ligger til grunn for det 
kulturen i Norge historisk har uttrykt, 
og å muliggjøre for at de verdiene blir 
med oss videre, samtidig som kulturen 
vår berikes av 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

Trine Skei Grande beskriver hennes 
personlige og profesjonelle definisjon 
av kultur som tidligere kulturminister, 
en definisjon som kanskje er litt 
overraskende, men også berikende, i 
forhold til hvordan begrepet kultur ofte 
defineres av aktører i kulturlivets mange 
ledd. Hva er den?
a) Kulturpolitikk handler om å se hva
som er essensielle og unike verdier
for Norge, som ligger til grunn for det
kulturen i Norge historisk har uttrykt,
og å muliggjøre for at de verdiene blir
med oss videre, samtidig som kulturen
vår berikes av 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

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
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Tema Perspektiv

Viljen til å ta sjanser
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i 
Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Jonas har vært offentlig i 
politikken i snart tjue år, og i samtalen forteller han om både 
oppturer og nedturer. Han går nærmere inn på hvordan vi kan 
styrke kompetanse og kapasiteten som er tilpasset arbeidet du 
er i, og hvorfor politikk er så viktig for hvilket samfunn vi ønsker å 
utvikle. Satser vi for lite?

Om bedriften
Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. 
Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største 
norske politiske partiet ved alle valg siden 1927.

Refleksjon
Norge har unike muligheter når det kommer til innovasjon og 
kunne vært på verdenstoppen. Hvordan kan vi bruke teknologi 
som verktøy for å få det samfunnet vi ønsker? Hva ville det vært 
lurt å fokusere på? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Jonas Gahr Støre 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

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.arbeiderpartiet.no/
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 Solidaritet er en 
verdi, men målet vårt 
er menneske, forklarer 

Støre om Arbeiderpartiets 
kjerneverdi.

- Jonas Gahr Støre
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Hva er kjernepartiet i ditt parti, og 
hvorfor trigger dette deg?  
Solidaritet. Det er en verdi, men 
målet vårt i politikken handler om 
menneskene; din trygghet og din 
frihet. Med solidaritet tar vi ansvar 
sammen og vi blir tryggere sammen 
– det er utgangspunktet. Vi må 
aldri glemme at vi er et samfunn 
av mennesker. Det at det i bunn er 
en opplevelse av solidaritet er din 
trygghet for at du blir tatt vare på; 
hvis du blir syk får du behandling, 
hvis barna dine sliter på skolen kan 
de få hjelp, hvis du mister jobben 
på grunn av korona har du sikret 
inntekt, og når du blir gammel kan 
du være trygg på at du blir tatt vare 
på.  
 
Tips til innovasjon i politikk?  
Når vi snakker om det teknologiske 
skiftet, så er mye av det knyttet 
til om du får lov til å være med på 
den reisen; er du berørt og kan 
du bidra,eller er du hektet av? 
Det farligste i slike tilfeller er de 
menneskene som sier at det ikke 
spiller noen rolle hva jeg gjør, jeg er 
på utsiden og får ikke kunnskapen 
som trengs. Da mister samfunnet 
mye av det limet som skal til for 
å lykkes med omstilling. Derfor er 

mange av oss i politikken opptatt 
av at forskjellene i samfunnet 
ikke skal bli for store, da vil du 
redusere omstillingsevnen. I dette 
reflekteres viktigheten av etter- og 
videreutdanning i samfunnet.  
 
Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?    
Vi arbeider i disse dager med 
Arbeiderpartiets valgprogram som vi 
skal jobbe med fram til landsmøtet 
på våren. Vi har en stortingsperiode 
for 2021-2024,men jeg ser på 
dette med et litt større blikk – 
hele 20-tallet. Fra 2020-2030 
skal vi halvere klimautslippene, 
vi får mange flere eldre og vi har 
mange store teknologiske skifter. 
Vi kan enten se på det som en 
perfekt storm hvor alt blåser over 
ende, eller vi kan se på det som 
en mulighet vi kan gripe gjennom 
politikken.   
 
Viktigste overraskelse fra 
Covid-19? 
Vi er ikke ferdig med Covid-19, men 
mer urovekkende; Covid-19 er ikke 
ferdig med oss. Dette utfordrer oss 
til enda flere omstillinger. Vi må 
ha både omstillingsevne og tillitt i 
samfunnet. Nå er vi kommet dit at 
myndighetene peker veldig på den 
enkelte, men vi må ikke glemme 
at det viktigste forsvaret vi har 

er hvordan vi opptrer sammen; 
hvordan helsevesenet er innrettet, 
om det er det nok testkapasitet, 
om vi har kontroll på grensene osv.  

POLITICS med Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Podkast  #0750



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

59

Hva ønsker Jonas for Norge som 
velferdsstat?
a) Han ønsker å implementere
borgerlønn
b) Han ønsker å styrke dens muskler,
spesielt nå som den har vist sin styrke i
koronakrisen
c) Han ønsker å krympe visse saker og
mener man alltid kan forbedre den og
samtidig gi mer skattelette til folket

Han ønsker å styrke dens muskler, 
spesielt nå som den har vist sin styrke i 
koronakrisen

Ved å sørge for gode offentlige tilbud, 
sørge for mindre frafall i videregående og 
fokusere mye mer på livsslang læring

Politikk som ikke aktivt gir 
bedre betingelser for én type 
næringsvirksomhet fremfor en annen

Hvordan skal unge mennesker fremover 
få den kompetansen de behøver?
a) Yrkesopplæring kan forberede unge
mennesker for smertefri overgang til sitt
yrkesaktive liv
b) Ved å sørge for gode offentlige tilbud,
sørge for mindre frafall i videregående og
fokusere mye mer på livsslang læring
c) Fokusere på sosial kompetanse og
sosial læring hos barn og unge

Hva menes med næringsnøytral politikk?
a) Politikk som prøver å gi hver næring de
samme konkurransemessige betingelser i
Norge som i andre land
b) Politikk som ikke aktivt gir
bedre betingelser for én type
næringsvirksomhet fremfor en annen
c) Politikk som satser på næringer der
landet har spesielle fortrinn

POLITICS med Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
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Tema Perspektiv

Digitalisering handler om 
mennesker
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med byråd 
for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen. 
”Digitalisering handler mest om mennesker, ikke så mye om 
teknologi,” mener han. Samtalen går inn på å forstå verdien 
av den norske og offentlige sektoren, og om teknologi som 
kjernevirksomhet.  Vi snakker også om gaming-kulturen 
og sønnen Mats. Kanskje må vi utfordre foreldregenerasjonen litt 
oftere, for hva kan vi om den oppvoksende generasjonens helt 
spesielle digitale verden?  

Om bedriften
Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. 
Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største 
norske politiske partiet ved alle valg siden 1927.

Refleksjon
Teknologi tar over verden og det skapes nye globale posisjoner. 
Hvilken nødvendig mulighet ser du for Norge i fremtiden og 
hvordan kommer vi oss dit? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Robert Steen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• Jeg håper jo at boka om Mats når 
den kommer i september kan danne 
grunnlaget for mange spennende 
diskusjoner om hvordan den digitale 
verden kan legge til rette for utvikling av 
spennende og innholdsrike liv samtidig 
som vi kan få en diskusjon om et 
generasjonsfenomen mens det pågår og 
ikke må vente til dagens unge er 40 år og 
eier kommunikasjonskanalene. 
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 Teknologien blir 
mer og mer en del av 

kjernekompetansen i all 
virksomhet

- Robert Steen
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Hvem er du, personlig og faglig?   
58 år fra Oslo. Gift. 2 barn. 1 
barnebarn. Har fått være med på 
mye spennende siden jeg begynte i 
arbeidslivet på midten av 80-tallet 
- boligbygging og byutvikling i Oslo, 
bygging av kraftlinjer og kraftverk 
i Europa, Afrika og Asia (var med 
å bygge verdens lengste kraftlinje 
spenn på Grønland - 5.476 meter 
over Ameralikfjorden - i Guinness 
book ofworldrecords), innføring av 
Just-in-Time ledelesfilosofi i norske 
produksjonsfabrikker, var med å 
starte Finn.no i 2000 og utrullingen 
av digitale markedsplasser på 
alle kontinenter (forløperen til 
Adevinta). Det siste året har jeg 
skrevet en bok om min sønn Mats 
som ble kjent i januar 2019 da 
NRK skrev om «gameren Mats» 
som opplevde å få venner fra hele 
Europa til sin bisettelse da han 
døde 25 år gammel.   
 
Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?   
Oslo kommune er Norges største 
arbeidsgiver med 53.000 ansatte 
som ivaretar tjenestetilbudet til 
Oslos 700.000 innbyggere. Å være 
med på å videreutvikle kanskje den 
viktigste organisasjonen i Norge for 

å sikre en bærekraftig velferdsstat 
for våre barn og barnebarn er 
enormt motiverende.  
 
Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?   
Jeg ble spurt en gang 
om hva som var den røde 
tråden mellom boligbygging, 
byutvikling, kraftlinjebygging, 
produksjonsfabrikker, 
medieindustrien og politikk og 
da slo det meg at koblingen var 
mennesker.   
 
Hvem inspirerer deg?  
Det er mange. Det kan være 
toppledere en jobber med som 
Birger Magnus, Kristin Skogen Lund 
eller Raymond Johansen. Det kan 
være internasjonale ledere som 
Angela Merkel, ElonMusk eller Bill 
Gates. Men som oftest er det mye 
nærmere - og nå om dagen er 
det min datter Mia som nettopp 
har blitt mor. Og så er det min 
sønn Mats, som var født med en 
muskelsykdom men tiltross for 
dette gjenskapte sitt liv på den 
digitale arena på en måte som 
gjorde at han satte større avtrykk 
etter seg i livet enn jeg noen gang 
kommer til å gjøre.  
 

Tips til innovasjon i politikk?  
Bruk offentlig sektor som plattform 
for utvikling av bærekraftig, norsk 
eksportrettet digital industri i 
verdensklassen.   
  
Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
Jeg tror det er vanskelig å skape 
vekstmotorer som ikke er basert 
på bærekraft. Tidsaspektet kan 
selvfølgelig diskutteres, men jeg er 
grunnleggende optimist og har tro 
på mennesker. Derfor tror jeg også 
at bærekraft er en forutsetning for 
vekst på sikt.  
 
Ditt livsmotto?   
Si ja heller enn nei. Det vil gi 
resultater, bringe deg til steder og 
i interaksjon med mennesker du 
ellers aldri ville opplevd.  
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Oslo er Norges største arbeidsgiver, men 
med hvor mange ansatte?
a) 53.000 ansatte
b) 67.000 ansatte
c) 102.000 ansatte

53.000 ansatte Ved å sammenligne den med andre 
samfunn i andre land hvor det er lite 
tillit til det offentlige

Gaming-generasjonen

Hvordan kan vi forstå verdien av den 
offentlige sektoren i Norge?
a) Ved å sammenligne den med andre
samfunn i andre land hvor det er lite
tillit til det offentlige
b) Ved å se på historien og fremdriften
den har hatt i Norge
c) Ved å analysere den og sette seg inn i
det økonomiske aspektet

Hva handler boken Robert Steen skal gi 
ut om?
a) Gaming-generasjonen
b) Den offentlige sektor og dens
betydning for Norge
c) Teknologi-framskritt i Norge

POLITICS med Robert Steen, Arbeiderpartiet
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Tema 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

Perspektiv: Politiker

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 paradigmeskifte 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.  
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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
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Tema 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

Perspektiv: Politiker

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.

 

POLITICS med Hadia Tajik, Arbeiderpartiet 

POLITICS
HADIA TAJIK
NESTLEDER
ARBEIDERPARTIET

PODKAST #794 DEMOKRATISK KONTROLL OVER UTVIKLINGEN. HADIA TAJIK, ARBEIDERPARTIET

Podkast  #0794



69

Podkast  #0794

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) nntektssikring 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
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Tema Perspektiv

Forslag om en 
fremtidsby
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med filosof og 
nestleder i SV, Torgeir KnagFylkesnses om å ta stilling til norsk 
datapolitikk, klimamål, og handlekraft. I episoden hører vi også 
om et forslag for å ha en nasjonal konkurranse om å utpeke 
en teknoby, der vi skal få mest mulig ut av data - med minst 
mulig brudd på personvern. Og være med på å utvikle det til en 
slags fremtidsby, som skal sørge for at vi får mest mulig ut av 
teknologien på menneskets premisser.   

Om bedriften
SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge 
sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et 
miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti». Partiet ble 
stiftet i 1975, men har røtter i Sosialistisk Folkeparti (SF), som ble 
etablert i 1961.

Refleksjon
De teknologiske framskrittene vil mest sannsynlig forme fremtiden 
mer enn politikk kan gjøre. Hvilke lover bør Norge være raske 
med å forme for å ikke miste kontrollen?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Torgeir Knag Fylkesnes 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

teknologi 

Anbefalt lesing: 

• Rortys «Achieving our country» 
ellerArendts “The human condition” 
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 Det Greta Thunberg 
fikk til er viktig, men vi ser 
ikke tegn til det i praktisk 

politikk, vi ligger langt 
bak for å nå målene vi har 

skrevet under på i Paris
- Torgeir Knag Fylkesnes
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Tromsøværing og nord-norgepatriot, 
får kick av nye ideer, kreativ.

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart? 
Politiske løsninger og 
retningsalternativer for samfunnet.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Samarbeid.

Hvem inspirerer deg? 
Nye folk.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi 
kan lære mer? 
Rortys «Achieving our country» eller 
Arendts “The human condition”. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året?  
Har utarbeidet SVs plan for grønn 
omstilling. 

Har Norge noen unike muligheter?  
Mange, både fra naturens 
side, kompetansen til folk og 
sammenlignbart bra distribusjon av 
makt og rikdom.  

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Det nye innen kunst og kultur. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Absolutt. 

POLITICS med Torgeir Knag Fylkesnes, SV
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Norge bør være raske med å etablere en 
lov, om hva?
a) Kritisk digital infrastruktur
b) Selvkjørende biler og kollektiv
c) Avgift ved flyreiser og påbud med
munnbind ved bruk av kollektiv

Kritisk digital infrastruktur Nerder Filosof

Forsvarets fysisk harde krav gjør at de 
ikke klarer å rekruttere nok …?
a) Nerder
b) Jenter
c) …av de som har stort potensiale og er
sterke psykisk

Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder i SV 
og …?
a) Filosof
b) Hobbymaler
c) Freelance fotograf og forfatter

POLITICS med Torgeir Knag Fylkesnes, SV
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Tema Perspektiv

Blikket ut
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med direktør i 
Lotteri- og stiftelsestilsynet, Atle Hamar, om endringskompetanse 
og mulighetene i digitalisering. Samtalen belyser å kunne forstå 
sammenhengen mellom samfunn, mennesker og teknologi, og 
menneskets sentrale rolle i utviklingen. Atle har jobbet med 
politikk og forvaltning hele livet. Av kollegaer blir han kalt en 
entreprenør for staten! 

Om bedriften
Lotteri- og stiftelsestilsynet er et direktorat og tilsynsorgan 
underlagt Kulturdepartementet.

Refleksjon
Hvordan overfører vi kunnskap brukt i vekst av oljenæringen til 
bæreraftig næringsvekst?  

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Atle Hamar 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Politiker

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

teknologi

Anbefalt lesing: 

• Bøkene skildrer hvor galt det kan gå 
når polariserende krefter får overtaket. 
De bekrefter at vi trenger engasjerte 
politikere både lokalt og nasjonalt som 
bidrar til en god samfunnsdebatt med et 
godt debattklima der gode argumenter 
vinner fram.
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POLITICS med Atle Hamar, Lotteri- og stiftelsestilsynet

 Jeg har jobbet i 
staten hele livet, i politikk 

og forvaltning, og har 
alltid likt fart, endring og 

utvikling
- Atle Hamar
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg har jobbet i stat hele livet – i 
politikk og forvaltning – og har 
alltid likt fart, endring og utvikling. 
En kollega kaller meg for en 
entreprenør i staten. Det liker jeg. 

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
Vårt samfunnsoppdrag er å vere et 
av samfunnets viktigste virkemiddel 
for å sikre ansvarlige pengespill, 
sterk frivillighet og trygge stiftelser. 

Hva bør jeg lære fra deg?  
Jeg er opptatt av å rekruttere 
de beste folka, sette saman 
kompetansen og lede rundt det. 
Je ser alltid etter muligheter og er 
kjapp i snuen. Tar grep. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Vi må forstå sammenhenger 
mellom samfunn, mennesker og 
teknologi og forstå utfordringene 
og mulighetene teknologien gir oss. 
Det er også viktig å forstå hvordan 
vi kan få mennesker med på 
nødvendige endringer.  

Noen interessante nye dilemmaer?  
Teknologien utfordrer oss på 
personvern, men gir oss også 
fantastiske muligheter til å 
støtte ytringsfrihet og demokrati. 
Her er det vanskelig å finne et 
godt balansepunkt, fordi det vil 
bli forsøkt utnyttet av ikke så 
velmenende krefter. 

Hvem inspirerer deg?  
Jeg blir inspirert av å vere sammen 
med dyktige, gode og positive folk. 
Det finner jeg her i Lotteri- og 
stiftelsestilsynet. Det fant jeg også 
i Klima- og miljødepartementet. 
Dette er folk som vil godt for 
samfunnet og menneskene. 

Noe anbefalt lesing eller seing, 
så vi kan lære mer?  Jeg mener 
vi kan lære ekstremt masse av 
historien. Jeg har nylig lest tre 
bøker som handler om borgerkrigen 
i Spania på slutten av 30-talet. Det 
som forårsaket borgerkrigen ser 
vi tendenser til i dag. Stor grad av 
ytterliggående radikalisering – på 
begge sider. Bøkene skildrer hvor 
galt det kan gå når polariserende 
krefter får overtaket. De bekrefter 
at vi trenger engasjerte politikere 
både lokalt og nasjonalt som 
bidrar til en god samfunnsdebatt 
med et godt debattklima der gode 
argumenter vinner fram. 

Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? Det viktige prosjektet for 
meg siste året er at jeg er tilbake i 
Lotteri- og stiftelsestilsynet der vi 
nå kjører tidenes endringsprosjekt 
med utgangspunkt i ny strategi. 
Stikkord er ny organisasjonsmodell, 
nye måter å jobbe og lede på.   

Beste overraskelse fra Covid-19?  
Den beste overraskelsen er hvor 
mye mer effektivt det er jobbe 
hjemmefra enn det jeg trodde i 
forkant av Covid-19 og hvor raskt 
vi takler digitale verktøy og digital 
samhandling når vi må.  Så har 
Lotteritilsynet spilt en viktig rolle i 
forvaltningen av flere krisepakker 
til frivilligheten og der har mine 
kollegaer imponert. Viljen og evnen 
til å hjelpe frivilligheten innen gitte 
rammer er stor.  Applaus til de og 

alle andre i statlig og kommunal 
forvaltning som får hjulene til å gå 
rundt! 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Ja! Jeg har gått frå å vere en 
del av en regjering som styrer 
landet i en retning der bærekraft 
også er vekstmotor for nye 
arbeidsplasser. Nå er jeg blitt en del 
av sivilforvaltningen på områder der 
mange ser til Norge for bærekraftige 
løsninger innen våre felt, f.eks. 
pengespill. Ansvarlige pengespill er 
en forretningsmodell som mange 
ser til oss for å lære av.   

Ditt favorittuttrykk, i krevende 
tider?  
Det er bare å gønne på! 
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Hvilken lederstil mener Atle er 
bidragsytende for innovativ fremgang?
a) Den autoritære linjeledelsen er
den Atle Hamar mener er best egnet i
krisesituasjoner og nå når vi er i en stor
omveltnings-prosess
b) En lederstil som tar i bruk fasilitering
og som åpner opp for diskusjon
c) En rosende lederstil hvor menneskene
kommer først da dette skaper lagånd og
øker selvfølelsen hos de ansatte

En lederstil som tar i bruk fasilitering og 
som åpner opp for diskusjon

Bevissthet rundt utdanning og det å ha 
et kritisk blikk

Politikere som stiller krav til ny teknologi 
og bærekraft

Hva er relevant kunnskap for framtiden?
a) Bevissthet rundt ny teknologi med et
kritisk blikk
b) Bevissthet rundt bærekraft og hvilke
fordeler man får som bedrift ved å tenke
miljø
c) Bevissthet rundt utdanning og det å
ha et kritisk blikk

Hva er en viktig faktor som utløste et 
skifte hvor det blir skapt bedrifter med 
mer fokus innen bærekraft?
a) Ledere som stilte krav til ny teknologi
og bærekraft
b) Politikere som stiller krav til ny
teknologi og bærekraft
c) Kunder som stilte krav til ny teknologi
og bærekraft

POLITICS med Atle Hamar, Lotteri- og stiftelsestilsynet

POLITICS
ATLE HAMAR
DIREKTØR
LOTTERI- OG 
STIFTELSESTILSYNET

Podkast  #0811



80

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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Tema:  TEMA 

Gjest:    guest_name 

Språk:  language

Perspektiv: perspectives

Innspilt: place

Vert:  lorner
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Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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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

Perspektiv: 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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