Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensoppgave i POL1002 Innføring i statsvitenskap:
Offentlig politikk og administrasjon

Faglig kontakt under eksamen: Pål Erling Martinussen
Tlf.: 73 59 16 49

Eksamensdato: 14.12.2015
Eksamenstid: 5 timer
Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen

Sensurdato: 14.01.2016

Målform/språk: Bokmål/Nynorsk
Antall sider: 1 side Bokmål/1 side Nynorsk
Antall sider vedlegg: Ingen

___________________________________________________________________________________________
Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

BOKMÅL
Du skal svare på begge oppgavene, som teller 50 pst hver.

Oppgave 1 (50 pst)
Redegjør for bakgrunnen for Statens pensjonsfond utland (SPU – «oljefondet») og for aktivitetene
som utøves av staten med tilknytning til fondet. Hva er hensikten med disse aktivitetene, og hvilke
politiske og økonomiske konsekvenser mener du eksistensen av SPU kan ha eller har sammenliknet
med en tenkt situasjon uten et slikt fond? Begrunn svarene og illustrér gjerne med eksempler.
Oppgave 2 (50 pst)

1. Gjør kort rede for 4 av 6 begreper (maksimalt en halv side pr. begrep):
a. EØS-avtalen
b. Politiske konjunktursykluser
c. Parlamentarisme
d. Vertikal maktfordeling
e. New Public Management
f. Institusjonelt perspektiv
2. Velg én av følgende drøftingsoppgaver:
a. Redegjør for de viktigste forskjellene mellom formannskapsmodellen og den parlamentariske
modellen. Drøft fordeler og ulemper med de to organiseringsformene.
b. Redegjør for de to velferdsstatsmodellene Bismarck-modellen og Beveridge-modellen. Diskuter de ulike typene av kritikk som har kommet mot velferdsstaten de siste tiårene.
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NYNORSK
Du skal svare på begge oppgåvene, som tel 50 pst kvar.

Oppgåve 1 (50 pst)
Gjør greie for bakgrunnen for Statens pensjonsfond utland (SPU – «oljefondet») og for aktivitetane
som blir utøvd av staten med tilknytning til fondet. Kva er formålet med desse aktivitetane, og kva for
politiske og økonomiske konsekvensar meiner du eksistensen av SPU kan ha eller har samanlikna
med ein tenkt situasjon utan eit slikt fond? Grunngje svara og illustrér gjerne med eksempel.
Oppgåve 2 (50 pst)

1. Gjer kort greie for 4 av 6 omgrep (maksimalt ei halv side pr. omgrep):
g. EØS-avtala
h. Politiske konjunktursyklusar
i. Parlamentarisme
j. Vertikal maktfordeling
k. New Public Management
l. Institusjonelt perspektiv
2. Vel ein av følgjande drøftingsoppgåver:
c. Gjer greie for de viktigaste forskjellane mellom formannskapsmodellen og den parlamentariske modellen. Drøft fordeler og ulemper med de to organiseringsformene.
d. Gjer greie for dei to velferdsstatsmodellane Bismarck-modellen og Beveridge-modellen. Diskuter dei ulike typane av kritikk som har komet mot velferdsstaten dei siste tiåra.
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