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Tema Perspektiv

Still spørsmål, ikke gi 
svar
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med 
teknologioptimist og administrerende direktør i NHO, Ole-Erik 
Almlid. Episoden peker på hvordan skal vi utvikle og bruke 
teknologi for å legge til rette for jobbskaping og livslang læring. 
Almlid forklarer at det er en egenskap som vil trigge kunnskap i 
fremtiden: evnen til å stille spørsmål, på bekostningen til evnen til 
å gi svar.

Om bedriften
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største 
interesseorganisasjon for bedrifter. NHO er medlem i 
BusinessEurope, den europeiske paraplyorganisasjonen for 
næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner. NHO ble stiftet den 1. 
januar 1989, da de tre organisasjonene Norsk Arbeidsgiverforening 
(N.A.F.), Norges Industriforbund og Håndverkernes 
Arbeidsgiverforening besluttet å slå seg sammen. Administrerende 
direktør er Ole Erik Almlid.

Refleksjon
Teknologien vil ikke nødvendigvis ta fra oss jobber, mener Ole Erik 
Almlid. Det teknologien kan gjøre for oss gjør at man i fremtiden 
kan fokusere mer på de viktige faktorene i jobbene våre og la 
resten bli tatt hånd om av f eks AI. Hvorfor mener han at nettop 
Norge bør være ledende når det kommer til fremskritt i teknologi? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ole Erik Almlid 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• "Den underjordiske jernbanen", Roy 
Jacobsens, "De usynlige" og Henrik 
Ibsens "En folkefiende".

 

POLITICS med Ole Erik Almlid, NHO 

POLITICS
OLE ERIK ALMLID
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
NHO
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POLITICS med Ole Erik Almlid, NHO

 NHO skal sikre 
lønnsomt arbeid til alle. 

Vi tror at bedriftene 
er løsningen – det er 
bedriftene som skal 

utvikle og bruke teknologi, 
kompetanse og naturgitte 
fortrinn til å skape jobber, 
løse klimautfordringen og 
sikre at folk får gode liv. 
Dette trigger alt i meg

- Ole Erik Almlid
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Jeg er en energisk mulighets-
orientert teknologi-optimist, som 
tror at vi oftere skal si JA, ikke NEI. 
Jeg er ikke tålmodig, men (håper 
jeg) modig! I denne sammenhengen 
er mitt fag ledelse – og jeg måles 
på min evne til å utløse muligheter 
og innovasjon – og dermed sikre 
jobbskaping og klimakutt.   
 
Hva gjør din organisasjon, og 
hvorfor trigger dette deg?  
NHO skal sikre lønnsomt arbeid 
til alle. Vi tror at bedriftene er 
løsningen – det er bedriftene som 
skal utvikle og bruke teknologi, 
kompetanse og naturgitte 
fortrinn til å skape jobber, løse 
klimautfordringen og sikre at folk 
får gode liv. Dette trigger alt i meg!  
 
Hva bidrar du med på en unik måte, 
hva kan vi lære fra deg?  
Jeg utløser muligheter, gjennom 
måten jeg fyller min rolle på. Jeg 
håper at det også kan inspirere 
andre.  
 
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Her er svaret "alt", men hvis jeg 
skal peke på en ting: "Vår evne til 

å forutse, ta risiko, dyrke endring 
– sammen med folkene rundt 
deg". Hvis det er en egenskap som 
vil trigge kunnskap i fremtiden: 
"Evnen til å stille spørsmål, på 
bekostningen til evnen til å gi svar".  
 
Noen interessante nye dilemmaer?   
To dilemmaer/påstander til 
refleksjon:  
1. "Den vestlige verden taper 
innovasjonsfart fordi vi definerer 
personvern i en arkaisk kontekst" 
2."Vårt politiske system hindrer 
digitaliseringen" 
 
Hvem inspirerer deg?  
Mange, og mest de som drives av 
en sterk overbevisning om at de 
kan forandre verden. Vi står midt 
i det som kan bli tusenårsskifter 
(klima og digitaliseringen) – og når 
jeg da møter bedriftsleder som vil 
bruke disse muligheten til å gjøre 
folks liv bedre blir jeg glad; om 
det er å utvikle helseteknologi 
som gjør folks liv bedre, om det 
er solenergiprosjekter som redder 
klimaet eller matproduksjon som 
metter verden.  
 
Ditt viktigste prosjekt det siste 
året? Viktigste planlagte prosjekt: 
"Veikart for fremtidens næringsliv".   
Viktigste ikke-planlagte: "Korona-
krisen".  

 Har Norge noen unike muligheter?   
Ja, men er usikker på om vi ser 
disse.  
 
Beste overraskelse fra Covid-19?   
Vi løftet oss alle digitalt  
 
Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?   
JA!  

POLITICS med Ole Erik Almlid, NHO
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Hva kan være en hovedgrunn til at 
Norske politiske partier ikke kommer 
med tydeligere innovative mål for 
framtiden?
a) Partiprogrammene er laget for å inngå
kompromiss og partiene tørr da ikke
peke retninger
b) Det er ingen grunn til at norsk politikk
skal være så vag som den er nå, det
ligger bare i norsk kultur å være slik
c) Det har vist seg at politiske parti
mister stemmer ved å komme med
innovative løsninger for et umodent
publikum

Partiprogrammene er laget for å inngå 
kompromiss og partiene tørr da ikke 
peke retninger

Sikre folk jobb Belønner det sikre og hindrer det 
risikable

Hva er Norges viktigste oppgave i følge 
Ole Erik?
a) Sikre folk jobb
b) Være miljøbevisste
c) Å gjøre teknologiske framskritt

Vårt politiske system hundrer 
digitaliseringen, hvordan?
a) Belønner det sikre og hindrer det
risikable
b) Det kommer hindringer grunnet gamle
regler angående sikkerhet og personvern
c) Fokuserer for mye på det konservative

POLITICS med Ole Erik Almlid, NHO

POLITICS
OLE ERIK ALMLID
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
NHO
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Tema Perspektiv

Jobbskaping, 
lederansvar og Frank 
Zappa
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder i 
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Hans-Christian Gabrielsen, om 
teknologioptimisme, og å skape nye arbeidsplasser og næringer. 
Og hva er egentlig sammenligningen mellom blues musikk 
og norsk arbeidsliv?   

Om bedriften
Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største 
hovedsammenslutning av arbeidstakere. LO består av 26 
fagforbund (2017) med til sammen 930 000 medlemmer (2018). 
Over 590 000 medlemmer er fullt betalende medlemmer, noe 
som tilsvarer 22 prosent av alle lønnstakere. LO ble stiftet 1. april 
1899 som Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL) og byttet 
til dagens navn i 1957. Administrerende direktør er Hans-Christian 
Gabrielsen.

Refleksjon
Nytt påfyll av kompetanse må bli en naturlig del av arbeidslivet i 
fremtiden. Den må være skreddersydd og fungere uten å sette alle 
inn i samme mal. Et digitalt møtested er da ypperlig for læring, 
men hva mister man i det digitale og hva kommer mer til syne når 
det kommer til sosiale møter? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Hans-Christian Gabrielsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

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: 

• IHuman
 

POLITICS med Hans-Christian Gabrielsen, LO 

POLITICS
HANS-CHRISTIAN 
GABRIELSEN
LEDER
LO

PODKAST #754 JOBBSKAPING, LEDERANSVAR OG FRANK ZAPPA. HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN, LO

Podkast  #0754
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POLITICS med Hans-Christian Gabrielsen, LO

 Å få lede en så stor 
organisasjon, og være 

med å ta del i å påvirke 
samfunnsutviklingen er et 
helt fantastisk privilegium. 
Av og til må jeg klype meg 

i armen over at jeg får 
denne muligheten.
- Hans-Christian 

Gabrielsen
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Omgjengelig og glad i folk. 
Humoristisk. Engasjert, denne 
jobben er en livsstil. Grundig og 
målrettet. Opptatt av rettferdighet, 
like muligheter for alle. 
Teknologioptimist!  
 
Hva er den viktigste kjerneverdien i 
til ditt parti?   
Fagbevegelsen er bygd på 
fellesskap, samhold og solidaritet.   
 
Hva motiverer deg mest ved dette 
oppdraget?   
Tilliten som denne organisasjonen, 
med nesten 1 mill. medlemmer, har 
gitt meg muligheten til å påvirke 
samfunnsutviklingen.Og ikke minst 
møtene med tillitsvalgte som 
står på for medlemmene ute på 
arbeidsplasser over hele landet.   
 
Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer?   
På mange områder – forbygge eller 
behandle? Hvordan bruke krefter 
og ressurser på det vi strir med 
her og nå, samtidig som vi legger 
grunnlaget for framtida.  
 

Dine beste tips til innovasjon i 
politikk? Lytt til de folka som 
faktisk gjør jobben. Og dem det 
faktisk angår, de som bruker 
tjenestene du skal utvikle.  
 
Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året?   
1. Håndteringen av 
koronasituasjonen   
2. Sikre vanlige folk inntekt når 
Norge stengte ned og sikre at 
sunne bedrifter overlever gjennom 
krisen   
3. Vi har lenge jobbet med å 
organisere enda bredere. Det 
gjelder både eksisterende og 
nye næringer i særlig privat 
tjenesteyting (foodorasaken) og folk 
med høyere utdanning  

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?   
Alt fra faren min til Obama. Og for 
ikke å glemme Frank Zappa.  
 
Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Evnen til å lære. Vi må henge 
med i teknologiutviklingen. 
Norge er overmoden for en 
kompetansereform i arbeidslivet.  
 
Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? Vi er blant de fremste i 
verden til å ta i bruk ny teknologi, 

vi er svært omstillingsdyktige 
og har et lærende arbeidsliv. 
Teknologisk og økonomisk utvikling 
henger ekstremt tett sammen, 
og rammebetingelsene for denne 
utviklingen er avgjørende både 
for hastigheten, retningen og 
fordelingen av den veksten som 
kommer i kjølvannet av framskrittet.  
 
Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?   
Den norske samfunnsmodellen, 
med fellesfinansiert velferd, 
orden i økonomien og sterke 
parter i arbeidslivet er den beste 
kriseberedskapen.  Og: Krise får 
fram kreativiteten i oss.  
  
Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?  
Mitt kompass er å ivareta 

arbeidstakernes interesser. Jeg 
liker å være godt forberedt, kunne 
sakene. Det er nødvendig hvis du 
skal være troverdig og vinne tillit. 
Likevektig, diplomatisk, men kan 
vise temperament hvis det er 
nødvendig.   
 
Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?   
Omstilling blir ikke bærekraftig hvis 
den ikke er rettferdig. Det gjelder 
både teknologi og omstilling til et 
grønnere samfunn. Alle skal med.   
 
Ditt livsmotto?   
“A mind is like a parachute. It 
doesn'tworkif it is not open. 
- Frank Zappa.  

POLITICS med Hans-Christian Gabrielsen, LO

Podkast  #0754
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Hva mener Hans Christian at Norge er 
overmoden for?
a) En kompetansereform i arbeidslivet
b) Innføring av borgerlønn
c) Digitalisere kommunesektoren

En kompetansereform i arbeidslivet Rettferdighet Aktiv næringspolitikk

“Omstilling blir ikke bærekraft uten…” ?
a) Rettferdighet
b) Tillit
c) Kreativitet

Hvilken type politikk er LO opptatt av?
a) Aktiv næringspolitikk
b) Nøytral næringspolitikk
c) Aktivistisk næringspolitikk

POLITICS med Hans-Christian Gabrielsen, LO

POLITICS
HANS-CHRISTIAN 
GABRIELSEN
LEDER
LO

Podkast  #0754
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Tema Perspektiv

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

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

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

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Liv Freihow 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring

Anbefalt lesing: 

• https://www.ikt-norge.no/
 

POLITICS med Liv Freihow, IKT-Norge 

POLITICS
LIV FREIHOW
DIREKTØR FOR 
NÆRINGSPOLITIKK
IKT-NORGE

PODKAST #759 NÆRINGSPOLITIKK OG INTERNASJONAL TEKNOLOGIEKSPORT. LIV FREIHOW, IKT-NORGE
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POLITICS med Liv Freihow, IKT-Norge

 Norge taper 
markedsandeler og 

omsetning internasjonalt 
hvert år, og det er 

dramatisk. De får ikke 
vekstkapitalen de har 

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

ta steget ut i det markedet 
som virkelig vokser, som 

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

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

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

POLITICS med Liv Freihow, IKT-Norge

Podkast  #0759
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Hvilken kraft nevnes som gir et godt 
konkurransefortrinn i bedrifter mellom 
bedrifter?
a) Ha tilgang til best mulig IT-
kompetanse
b) Ha tilgang til best mulig sosial
kompetanse
c) Ha tilgang til best mulig praktisk
kompetanse

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

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

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

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

POLITICS med Liv Freihow, IKT-Norge

POLITICS
LIV FREIHOW
DIREKTØR FOR 
NÆRINGSPOLITIKK
IKT-NORGE

Podkast  #0759
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Tema Perspektiv

Teknologi til og for 
vanlige folk
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med 
Wegard Harsvik, som er leder for samfunnskontakt og strategi 
i LO. Han er også forfatter og har gitt ut flere bøker, den sist 
utgitte i fjor, Homo Solidaricus. I podkasten reflekterer vi rundt 
omstillingen av samfunnet og stiller spørsmål både ved filosofiske 
problemstillinger i tillegg til teknologiske utfordringer. 

Om bedriften
Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største 
hovedsammenslutning av arbeidstakere. LO består av 26 
fagforbund (2017) med til sammen 930 000 medlemmer (2018). 
Over 590 000 medlemmer er fullt betalende medlemmer, noe 
som tilsvarer 22 prosent av alle lønnstakere. LO ble stiftet 1. april 
1899 som Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL) og byttet 
til dagens navn i 1957. Administrerende direktør er Hans-Christian 
Gabrielsen.

Refleksjon
Hvem skal bestemme reglene når det kommer til teknologi? 
Wegard mener vi må fordele makten, andre mener ansvaret skal 
ligge hos politikerne. Hvilke ulemper kan forekomme om makten 
blir fordelt? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Wegard Harsvik 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring

Anbefalt lesing: 

• Podkasten «secret history of the future” 
er ganske artig. 

• Wall Street Journals The future of 
everything. 

• Og Malcom Gladwells Revisionist History, 
pga skråblikket på vedtatte sannheter.

 

POLITICS med Wegard Harsvik, LO 

POLITICS
WEGARD HARSVIK
LEDER FOR 
SAMFUNNSKONTAKT OG 
STRATEGI
LO

PODKAST #762 TEKNOLOGI TIL OG FOR VANLIGE FOLK. WEGARD HARSVIK, LO

Podkast  #0762
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POLITICS med Wegard Harsvik, LO

 Man kommer ikke i 
mål bare med moralisme

- Wegard Harsvik
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Utdanning og hobby?
Er cand.mag fra UiO (Historie, sos.
øk, sosiologi). Trener 
(kampsport), leser og hører 
mye podcast (politikk, samfunn, 
historie og scifi), samt skriver en 
del.

Hva er den viktigste kjerneverdien i 
til ditt parti?
Vanlige folks parti, bygge samfunn 
basert på tillit og solidaritet – de 
blir best å leve i for alle.

Hva motiverer deg mest ved 
dette oppdraget? 
Vi har fått til noe ganske 
enestående i Norge og Norden, 
det er vel verdt å ta vare på. 
Ser hvordan fagbevegelse og 
organisering har gjort livet bedre for 
veldig mange her.

Hva synes du er de mest 
interessante dilemmaer? 
Hvordan snakke om et bærekraftig 
samfunn på en måte som gjør at 
folk har lyst til å bli med på reisen 
dit. I hvor stor grad kan teknologi 
løse miljøutfordringer?

Noen som inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt? 
Gandhi.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
DET er utrolig vanskelig å vite – 
vi har så mange eksempler på 
at smale forskningsfelt har blitt 
svært relevante. I utviklingen av 
AI reises årtusengamle filosofiske 
problemstillinger i tillegg til 
teknologiske utfordringer. Innen 
medisinsk forskning satt noen på 
sær kunnskap om retrovirus når 
AIDS-gåten skulle løses osv.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? 
Vi er gode til å ta i bruk ny 
teknologi når den kommer, det er 
mye i den norske modellen som 
legger til rette for det.

Anbefalt lesing/seing om 
fremtiden? 
Podcasten «secret history of the 
future” er ganske artig. Wall Street 
Journals The future of everything. 
Og Malcom Gladwells Revisionist 
History, pga. skråblikket på vedtatte 
sannheter. Ellers veldig mye science 
fiction - hva hadde debatten om 
overvåkningssamfunnet vært uten 
1984 som litterært utgangspunkt, 
en dystopi vi ikke vil til?

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19? 
Alt henger sammen, og folk er 
egentlig ganske ålreite, det viser 
seg ofte i kriser. Vi stiller stort sett 
opp for hverandre. 

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver? 
Man kommer ikke i mål bare med 
moralisme.

POLITICS med Wegard Harsvik, LO
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Hva heter boken Wegard Harsvik har 
skrevet?
a) Homo Solidarikus, bok som tar oppgjør
med tenkningen om at mennesket er
egoistisk og tenker på egen vinning
b) Homo Deus, en historie om hvor
mennesket er på vei og hva fremtiden
kan bringe
c) Sapiens, en historie om hvor
mennesket kommer fra

Homo Solidarikus, bok som tar oppgjør 
med tenkningen om at mennesket er 
egoistisk og tenker på egen vinning

Går fra en ideel svære til en økonomisk 
svære

Empati hos barn i skolealder

Folks motivasjon til å gjøre en god 
gjerning eller jobb kan gå ned hvis man 
…?
a) Går fra en ideel svære til en økonomisk
svære
b) Går fra en økonomisk svære til en
ideel svære
c) Går for en idealistisk svære

Hva målte testen som ble gjort i Chicago 
av ChoiceLab?
a) Empati hos barn i skolealder
b) Sympati hos foreldre
c) Nysgjerrighet hos babyer

POLITICS med Wegard Harsvik, LO

POLITICS
WEGARD HARSVIK
LEDER FOR 
SAMFUNNSKONTAKT OG 
STRATEGI
LO
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Tema Perspektiv

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

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

Refleksjon
Hva mener Silvija Seres med tvillingmasteroppgaver? Og hvordan 
kan disse øke tverrfagligheten mellom disipliner?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Kari Sollien 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

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

bedre. Ja, maskinene blir 
smartere og smartere, men 

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

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

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

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

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

- Sterk fagkompetanse og kritisk 
refleksjonsevne 

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

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

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

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

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

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

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

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

når jeg synes ting går sakte eller er 
vanskelig å finne løsning på. 

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

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

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

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

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

POLITICS med Kari Sollien, Akademikerne

POLITICS
KARI SOLLIEN
LEDER
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Tema Perspektiv

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

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

Refleksjon
Hva mener Ragnhild Lied med at yrkene lærer, sykepleier og politi 
ikke vil endre seg på samme måte som andre yrker i fremtiden? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ragnhild Lied 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• UNIO.no
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POLITICS med Ragnhild Lied, Unio

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

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

fra sin egen far
- Ragnhild Lied
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Hvem er du, personlig og faglig?  
Engasjert kvinne som har vore 
lektor i vidaregåande opplæring i 
nærare 20 år og tillitsvald på heiltid 
dei siste 20 åra. 

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

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

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

Hvem inspirerer deg?  
Mora mi.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITICS med Ragnhild Lied, Unio
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Tema Perspektiv

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

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

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

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Unn-Kristin Olsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• Parat sin nyhetskanal, www.parat24.com 
 

POLITICS med Unn-Kristin Olsen, Parat 
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 Vår organisasjon 
bidrar først og fremst til 
å ivareta arbeidstakeres 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Høyt utdannet og kompetent befolkning Nei Praktikere

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

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

POLITICS med Unn-Kristin Olsen, Parat
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Tema Perspektiv

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

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

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

 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Kristin Weidemann Wieland 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

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

har jobbet med ledelse 
av endringsprosesser 
i skjæringspunktet 

organisasjon og teknologi 
siden jeg var ferdig på 

skolen
- Kristin Weidemann 

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

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

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

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?   
Å evne å se sammenhenger, bygge 
gode relasjoner til andre (få kan 
fikse ting alene) og snakke så 
andre forstår deg. Kunnskap om 
samspillet mellom teknologi-
organisasjon og mennesker, og å 
tenke bærekraft i alt vi gjør.  

Noen interessante nye dilemmaer?   
Teknologi har gjort hjemme-
kontorene mulig – og de har 
kommet for å bli fordi mange 
foretrekker en fleksibel hverdag. 
Men hva med alle dem som faktisk 
må på jobb? Sykepleiere, lærere 
etc. Vi har etablert et nytt skille 
mellom yrker. 

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

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

omsette «en digital offentlig sektor» 
i praktisk handling.  

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

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

høy grad av likeverd og respekt 
mellom mennesker. 

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

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

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

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

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

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

POLITICS med Kristin Weidemann Wieland, KS
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Tema Perspektiv

Betydningen av 
partssamarbeidet
I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med leder 
av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Erik Kollerud. Erik 
er utdannet ambulansearbeider, og forteller om reisen fra 
ambulanseyrket, til lokal tillitsvalg og i dag som leder av YS. De 
snakker også om teknologiløsninger, og kompetanseutvikling som 
virkemiddel.

Om bedriften
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er en norsk, 
partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS ble 
etablert 18. januar 1977 og består av 13 forskjellige forbund med 
ca. 219 700 medlemmer (per 1.7.2018). Medlemmene dekker alle 
sektorer i arbeidslivet. YS deler hvert år ut YS' likestillingspris.

Refleksjon
Arbeidslivet forandres drastisk hvor mye må fornyes. Hva gjør 
fagforeningene i denne situasjonen, må de og endre seg? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Erik Kollerud 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

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: 

• ys.no
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 Sosial kompetanse, 
endringskompetanse og 
digital kompetanse er 
relevant kunnskap for 

fremtiden
- Erik Kollerud
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Hvem er du, personlig og faglig?   
Ambulansearbeider fra Drammen, 
bor på stadion i Mjøndalen, har to 
voksne gutter. Tok IT utdanning 
på videregående, ble ved en 
tilfeldighet ansatt på sykehuset og 
ambulanse. 10 år på ambulansen 
før jeg ble tillitsvalgt og har hatt en 
reise som det de siste 20 årene fra 
lokal tillitsvalgt på heltid til leder av 
YS.   

Hva leverer din organisasjon, 
enklest forklart?  
YS er en partipolitisk uavhengig 
hovedorganisasjon for 13 forbund 
som igjen har rundt 230 000.- 
medlemmer. Hovedoppgaven er 
å representere forbundene i det 
sentrale trepartssamarbeidet.   

Hva bør jeg lære fra deg?  
Betydningen og innhold av 
partssamarbeidet. 

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?  
Sosial kompetanse, 
endringskompetanse og digital 
kompetanse. 

Noen interessante nye dilemmaer?  
Hvordan sørge for at utviklingen 
styres på menneskenes premisser 
og ikke omvendt. 

Hvem inspirerer deg?  
Mange, men jeg synes det 
fascinerende med de som har vært 
opptatt av å gjøre verden til bedre 
sted. Var lenge fasinert av Mandela.  

Tips til modernisering i din sektor?  
Teknologi som løsning, 
kompetanseutvikling som 
virkemiddel og partssamarbeid som 
metode.  

Har Norge noen unike muligheter?   
- Kompetanse er vår største verdi, 
mye av den er unik og må utvikles 
riktig videre  
- Godt organisert arbeidsliv med 
høy grad av medbestemmelse og 
medvirkning som gir høy tillit og 
samarbeidsevne – høy sosial kapital 
som verdi 

Beste overraskelse fra Covid-19?   
Hvor effektivt, raskt og med gode 
oppslutning vi snudde opp ned 
på store deler av samfunn -og 
arbeidsliv gjennom uten store 
protester. 

Kan bærekrafts brukes som 
vekstmotor?  
Kan og bør – klimautfordringene 
er vår tids største trussel og vi 
må endre vår levemåte i en mer 
bærekraftig retning raskt.   

POLITICS med Erik Kollerud, YS
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Hvilke tiltak vil fungere best når det 
kommer til livslang læring?
a) Arbeidsgiver gir timer av arbeidstid til
kompetanse-læring
b) Arbeidstaker bør selv holde seg med
kurs eller skaffe seg kunnskap utenfor
arbeidstiden, detter kunnskap hver
enkelt må få på eget ansvar for å holde
seg relevant for bedriften
c) Tilby kurs med ulike nivåer hvor
arbeidstakere får rabattordninger om de
ønsker å delta

Arbeidsgiver gir timer av arbeidstid til 
kompetanse-læring

Sosialkompetanse og det å kunne jobbe 
med mennesker, slike jobber kan ikke en 
robot ta over

Han mener vi bør ha en bevisst holdning 
om at alt ikke var så bra før pandemien 
og at vi ikke nødvendigvis behøver å gå 
tilbake til akkurat slik det var

Hvilken kunnskap er relevant for 
fremtiden?
a) Sosialkompetanse og det å kunne
jobbe med mennesker, slike jobber kan
ikke en robot ta over
b) Tung teori
c) All kunnskap innen teknologi vil være
relevant

Hvilke holdninger har Erik til pandemien 
og omstillingene?
a) Han mener vi bør ha en bevisst
holdning om at alt ikke var så bra før
pandemien og at vi ikke nødvendigvis
behøver å gå tilbake til akkurat slik det
var
b) Han sliter fremdeles med omstillingen
som kom med pandemien og merker at
han savner de gode gamle møtene og
flyten han hadde før
c) Han mener vi bør tenke positivt og at
vi en dag er tilbake der vi var med de
gode gamle vanene, vi må bare tenke
fremover

POLITICS med Erik Kollerud, YS
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Tema Perspektiv

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

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

Refleksjon
En stor del av befolkningen står uten grunnleggende kompetanse 
innen digital bruk. Hvordan skal vi unngå å gi opp generasjonen 
som ikke er digitalisert? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Anne-Kari Bratten 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

Anbefalt lesing: 

• https://spekter.no/
 

POLITICS med Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen Spekter 

POLITICS
ANNE-KARI BRATTEN
ORGANISASJONSLEDER
ARBEIDSGIVER-
FORENINGEN SPEKTER

PODKAST #798 LANGSIKTIG UTVIKLING AV NORGE. ANNE-KARI BRATTEN, ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER

Podkast  #0798



41

Podkast  #0798

POLITICS med Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen Spekter



Intervju

42

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

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

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

Beste overraskelse fra Covid-19?   
Digitaliseringen av næringslivet, 
spesielt innen helsevesenet. Det 
å utføre videokonsultasjoner var i 
februar utenkelig, mens nå er det 
vanlig. Det er effektiviserende både 
for legen og for pasienten, i tillegg 
til at det er et smittevernstiltak. 
Dette tror jeg er kommet for å bli. 
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Hva ønsker Anne-Kari å jobbe for?
a) At Norge fortsatt kan ha verdens beste
velferdsstat
b) At Norge skal være lengst fremme når
det kommer til bærekraft
c) At Norge skal meldes inn i EU

At Norge fortsatt kan ha verdens beste 
velferdsstat

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

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

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

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

POLITICS med Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen Spekter
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Tema Perspektiv

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

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

Refleksjon
Vi blir eldre og færre kan ta vare på oss når vi vil trenge 
det, Hva tenker Lill om fremtiden i helsesektoren? Er den 
så mørk? På hvilken måte vil hun bruke teknologien til å løse 
problematikken i helsesektoren? 

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Lill Sverresdatter Larsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

teknologi

Anbefalt lesing: 

• Hør på Sykepleierpodden som NSF har, 
med Silje Naustvik, 1. nestleder i NSF 
og meg. Anbefalt lesing: Tidsskriftet 
sykepleiens temamagasin, slik som 
«koronadagbøkene» som kom i juni. 
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 Vi er god på 
helsedata i Norge, og har 
strukturert dette godt over 

mange år, for eksempek 
Tromsø-undersøkelsen 

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

Vi har klart å samle 
inn data over en lengre 

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

av helsetjenester for 
fremtiden

- Lill Sverresdatter Larsen



Intervju

46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ditt livsmotto?  
Det er lov, mer enn iblant, å ta to 
steg fram.  
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Hvor mange sykepleiere mangler Norge 
i dag?
a) 6000
b) 10 000
c) Mellom 15-20.000

6000 1 av 5 slutter Våre verdier i Norge

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

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

POLITICS med Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund
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Tema Perspektiv

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

Om bedriften
Negotia organiserer ansatte i alle bransjer i privat sektor. 
Selvstendig næringsdrivende kan også bli medlem på bestemte 
vilkår.

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

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Monica Paulsen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

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

teknologi

Anbefalt lesing: 

• https://www.negotia.no
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 Vi må løfte de som 
henger etter, for å sørge for 
at de på toppen også har 

en bedre vekst
- Monica Paulsen
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Hvem er Monica?
Jeg har bakgrunn fra 
næringsmiddelindustrien og 
olje- og gassbransjen, og er også 
nestleder i Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund som er tilknyttet 
selskapet.

Hva er det mest spennende ved 
jobben?
Min rolle er viktig og spennende, 
fordi man er med på endre og 
forbedre rammebetingelsene for 
ansatte næringslivet, og i frivillige 
organisasjoner.

Hvordan er du som leder?– Helt 
grunnleggende må man klare 
å skape god balanse mellom 
forbundets økonomiske og 
strategiske interesser samt å hele 
tiden ha bevissthet rundt den 
humane siden av lederskapet. En 
må greie å engasjere og samtidig 
skape handlingsrom for at 
forbundet skal kunne vokse. Jeg 
jobber hver dag for å levere på 
dette. Så får andre bedømme om 
jeg får det til.

Hva gjør YS?
Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund er en norsk, 
partipolitisk uavhengig 
hovedorganisasjon for 
arbeidstakere. YS er i en fase 
hvor det skal skje en vital endring 
for å være tydeligere, relevant 
og skape verdier for alle sine 
forbund og deres medlemmer. 
Det innebærer at det vil skje 
endringer. For å få til dette fordrer 
det tettere samarbeide mellom 
forbund og deres administrasjoner 
og organisasjoner. Det er en 
spennende tid. Hvem har vel ikke 
lyst til å være med på dette?

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

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

Ansatte investerer tid, ansetter innhold 
og skatten skattelette

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

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

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

POLITICS med Monica Paulsen, Negotia
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Tema Perspektiv

Samfunnsomstilling og 
bærekraftdebatten
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres administrerende 
direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, om næringsliv og 
politikk. Samtalen engasjerer seg rundt mulighetene som finnes 
i data, bærekraftige tak for fremtiden, og hvorfor vi må utvikle og 
utfordre den tradisjonelle politiske debatten.  

Om bedriften
Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi 
kjemper for at din virksomhet får gjennomslag for dine interesser 
når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet 
og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Refleksjon
Hvordan kan Norge bli et foregangsland innen sirkulær økonomi?

Tema:  POLITICS 

Gjest:    Ivar Horneland Kristensen 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: Virkemiddel

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Data som nasjonal ressurs 
• De nye jobbene 
• Algoritmestyring 
• Norsk økonomi

Anbefalt lesing: 

• Historie spesielt om Kina og Østen, 
men også EU og Europa. Alt om AI, VR 
og teknologiutvikling mm i en business 
kontekst
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 Vi må knuse 
selvbildet vårt, og ta 
innover oss at vi har 

mange utfordringer. Så 
er det hvordan vi skal ta 

fatt på disse utfordringene 
og bruke de til å lage 

nye muligheter hvor vi 
får et nytt næringsliv 
basert på at vi løser 

klimautfordringen, og få 
til bærekraft. Ikke bare 
levere den i Norge, men 
levere den til verden, og 
samtidig kunne utnytte 

dette med data.
- Ivar Horneland 

Kristensen
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Hva er den viktigste kjerneverdien 
i til ditt parti? Virke er ikke et 
parti vi representere handels- og 
tjenestesektoren og har over 24.000 
medlemmer i bransjer fra handel, 
reiseliv, kultur, servering, konsulent, 
helse, frivillighet, teknologi hvorav 
mange grundere og vekstselskaper  

Dine 3 beste tips til innovasjon 
i politikk? Politikere må i mye 
større grad være nysgjerrig på hele 
samfunnet og spesielt det som 
skjer pga de store underliggende 
trendene. Tenker da på bærekraft 
og lagring og bruk av data  

Dine 3 viktigste prosjekter siste 
året? Korona krisen, bærekraft og 
ny strategi for Virke  

Nevn 3 personer inspirerer deg, 
nasjonalt eller globalt?  
Politisk er det Barack Obama, han 
har en kraft og påvirkningsevne 
som er utrolig Greta Tunberg, hun 
vekket verden og ble en stemme 
for de unge Malala Yousafzai, hun 
kjemper en kamp for kvinner og for 
retten til utdanning  

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? Evne til å lære og 
være kontinuerlig nysgjerrig  Kultur 
og relasjonsforståelse på tvers 
av kanaler og kontinent  Fag-
kompetanse, dybde i alt fra 
samfunn, teknologi og økonomi  

Hva gjør vi unikt godt i 
Norge av dette? Tillit og vår 
samarbeidsmodell er vårt unike 
fortrinn. Liten åpne økonomi er 
avhengig av internasjonale regler 
og at de følges  

Anbefalt lesing/seing om 
fremtiden?  Historie spesielt 
om Kina og Østen, men også 
EU og Europa. Alt om AI, VR og 
teknologiutvikling mm i en business 
kontekst  

Viktigste nye perspektiver fra 
Covid-19?mVerden er vårt felles 
ansvar og vi er mer avhengig av 
hverandre enn hva vi kanskje var 
klar over. Internasjonalt samarbeid, 
åpenhet og demokrati. Fra et 
virksomhetsperspektiv har man 
blitt klar over at tynne og `lange` 
verdikjeder er effektive men 
sårbare. Jeg tror vi kommer til å se 
at bedrifter vil ha flere alternativer 
og at sirkulærøkonomi blir viktigere 
for å få ned ressursbruken og opp 
gjenbruk.  

Hvordan er du som politiker, og 
hvorfor funker det?  
Glad i mennesker, målbevisst og 
opptatt av å se det store bilde man 
skal mot.  

Noen viktige bærekrafts-
perspektiver?  
Det handlere om å knuse det 
norske selvbilde og få inn ny 
læring. Vi er verdensmestere på 
vannkraft og panting og tror derfor 
at vi er veldig flinke, men vi må 
få bærekraftdebatten over mot 
sirkulærøkonomi. Det handler 
om en samfunnsomstilling og 
mye mere enn CCS, Lofoten 
og Vesterålen eller om du skal 
senke eget forbruk/temperaturen 
hjemme. Det handler om å 
redusere ressursforbruket i hele 
verdikjeden og designe slik at 

resursene kan bruke på nytt, men 
helst uten å tape verdi. Dette er 
god gammel økonomisk teori, men 
på ressursnivå og ikke bedriftsnivå. 
Norge har store muligheter for å 
skape grønn omstilling, få flere 
arbeidsplasser og ta markeder  
internasjonalt, men da må vi ut av 
den vante forestillingen om at vi 
er så gode. Vi er antageligvis veldig 
dårlige på dette og dårligere enn 
snittet i verden på 8,6% gjenbruk av 
ressurser  

Ditt livsmotto?  
Se muligheter, gi mennesker tillit.  

Kan du oppsummere vår samtale 
med 5 ord?  
Fremtidsrettet, muligheter, lærende 
og om vi er gode drivende og 
interessant  

 
 
 

POLITICS med Ivar Horneland Kristensen, Virke

Podkast  #0764



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

55

Hvordan kan Norge bli et foregangsland 
innen sirkulær økonomi?
a) 4 av 10
b) 7 av 10
c) 9 av 10

9 av 10 8,6 prosent De tradisjonelle diskusjonene

«Vi står ikke bare foran en klimakrise, 
men også en råvarekrise». Hvor mange 
prosent av råvare-ressurser brukes 
egentlig på nytt?
a) 8,6 prosent
b) 12,2 prosent
c) 17,1 prosent

Hva mener Ivar at den politiske debatten 
er for opptatt av?
a) Klima og bærekraft som vekstmotor
b) De tradisjonelle diskusjonene
c) Digitalisering av offentlig sektor

POLITICS med Ivar Horneland Kristensen, Virke
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Lørn manifesto 

Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

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

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

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

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

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 
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Anbefalt lesing: 
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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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