
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oversikt er et samlingspunkt for kunnskap, ideer og meninger og 
et forum for problemløsning. 113 meter over bakken vil samfunnets 
aktuelle problemer trekkes frem i lyset. Kunnskapspersoner og 
meningsytrere vil gi innføring i problemets dybde og kompleksitet, 
deretter er talerstolen åpen for alle. Gjennom dialog og diskusjon 
er hensikten at deltakerne sammen skal finne en måte å håndtere 
samfunnsproblemet. Dra på et Oversikt arrangement og ta del i å 
løse dagens problemer.  
 
 

Hvorfor? Vi lever i et samfunn hvor våre meninger og handlinger har større innvirkning 
på livet vårt enn noen gang før. Vi har aldri hatt like stor tilgang på informasjon, samtidig 
blir det vanskeligere å velge ut hva vi kan stole på. Mange peker på en polariseringstrend 
på flere nivå i samfunnet. Dette er problemer som oppstår av mangel på kunnskap og 
dialog. Vi trenger en plattform hvor man må kunne dele meninger og diskutere fritt. 
Sammen innehar vi kunnskapen til å løse samtlige av dagens problemer.   
 
 
 

Bedriften eller organisasjonen som skal drive dette må være klar over 
eget samfunnsansvar og evne å håndtere det på en god måte. De må 
være fremoverlent, nytenkende og moderne og ha en genuin interesse 
i samarbeid om å påvirke samfunnet til det bedre. STOREBRAND, 
SCHIBSTED og NMBU er alle aktører som etter min mening vil passe i 
rollen til å drive OVERSIKT. 
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Hvem er Tobias i tårnet? Alle innbyggere. Alle sitter på en 
form for kunnskap som noen andre ikke innehar. Enten det 
er erfaringer, opplevelser, visdom eller intellektuell innsikt. 
Sammen rommer vi svarene på vår tids største og minste 
utfordringer. Felles forståelse gir håp om en bedre fremtid. 
Oversikt vil komme allmennheten til gode. Av borgere, til 
borgere. 
 
 

FN´s bærekraftmål nr 4 sier at vi skal «sikre inkluderende, rettferdig og 
god utdanning og fremme muligheter for livslang læring». For å være 
beredt på fremtidens utfordringer må vi aldri slutte å lære eller være 
interessert. Læring kan og må gjøres lettere. I fremtiden vil læring skje 
på andre plattformer enn dagens tradisjonelle arenaer. Oversikt baner 
vei for enklere læring ved å tilby innsikten du trenger for å holde deg 
oppdatert i samfunnsdebatten. 
 

 
Eksempel 1: 
Oversikt 17.04.2022  
Hva er mental helse, og 
hvorfor øker det blant 
befolkningen? 
 
Eksempel 1: 
Oversikt 15.03.2022 
Klimaspørsmålet, hvordan 
påvirker det oss og hva kan 
vi gjøre?  
 
Eksempel 3:  
Oversikt 16.05.2022 
Gründervirksomhet. Hva 
kan vi gjøre for å motivere 
og hjelpe nystartede 
bedrifter? 
 
Eksempel 4: 
Oversikt 18.09.2022 
Cannabis, fordeler og 
ulemper ved legalisering. 

 

BG14B. Oslo sentralbanestasjon er hovedstadens største knutepunkt og 
dermed symbol for et møtepunkt mellom folk og deres ulikheter. 
Schweigaardsgate splitter det mange peker på som en delt by, med 
Galleri Oslo som en symbolsk barriere. La heller dette område bli et 
møtepunkt for våre ulikheter, hvor vi kan samles, diskuter og bli enige. 
Oversikt ligger i toppetasjen i BG14B og vil lede dette flaggskipet mot 
fremtiden. 
 


