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BOKMÅL

Del 1 (50 pst)

Hva menes med inntektspolitikk, og hva kan myndighetene håpe på å oppnå gjennom slik politikk?
Diskuter kort hvordan inntektspolitikken har blitt brukt og har virket i Norge siden 1960-årene, samt
om politikken har lyktes. Hva er Aukrust-modellen? Hvilken rolle har den spilt i praksis, og med
hvilke (sannsynlige) konsekvenser? Diskuter noen utviklingstrekk som over tid har påvirket evnen til
å føre inntektspolitikk. Er situasjonen i Norge på dette feltet ulik fra i de øvrige nordiske landene?
Begrunn svarene, og illustrer gjerne med eksempler.

Del 2

Oppgave 1:
Gjør kort rede for 4 av 6 begreper (maksimalt en halv side pr. begrep):
a. Sti-avhengighet («path dependency»)
b. Den bismarckske velferdsmodellen
c. EØS-avtalen
d. Statlige tilsyn
e. Allokeringseffektivitet
f. Samstyring
Oppgave 2:
Velg én av følgende drøftingsoppgaver:
a. Man tar gjerne utgangspunkt i tre prinsipper for maktfordeling: horisontal maktfordeling, vertikal
maktfordeling og maktfordeling mellom generasjoner. Redegjør for hvert av disse tre prinsippene,
og drøft hvordan de har blitt anvendt i det norske systemet.
b. I organisasjonsteorien er det to begreper som står sentralt: det instrumentelle perspektivet og det
institusjonelle perspektivet. Forklar hva som menes med begrepene, og drøft styrker og svakheter
ved disse, gjerne ved hjelp av eksempler fra det norske politisk-administrative systemet.
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NYNORSK

Del 1 (50 pst)

Kav meines med inntektspolitikk, og kva kan styresmaktane håpe å oppnå gjennom slik politikk?
Diskuter kort korleis inntektspolitikken har blitt brukt og har virka i Noreg sida 1960-åra, og om ein
har lyktes. Kva er Aukrust-modellen? Korleis har den blitt brukt, og kva for konsekvensar har dette
(truleg) fått? Diskuter nokre utviklingstrekk som over tid har påvirka evnen til å føre inntektspolitikk.
Er situasjonen i Noreg på dette feltet ulik fra i dei øvrige nordiske landa? Grunngi svarene, og
illustrer gjerne med eksempel.

Del 2

Oppgave 1:
Gjer kort greie for 4 av 6 omgrep (maksimalt ei halv side pr. omgrep):
g. Sti-avhengighet («path dependency»)
h. Den bismarckske velferdsmodellen
i. EØS-avtalen
j. Statlige tilsyn
k. Allokeringseffektivitet
l. Samstyring
Oppgave 2:
Vel ein av følgjande drøftingsoppgåver:
c. Man tar gjerne utgangspunkt i tre prinsippar for maktfordeling: horisontal maktfordeling, vertikal
maktfordeling og maktfordeling mellom generasjoner. Gjer greie for kvart av disse tre prinsippene, og drøft korleis dei har blitt anvendt i det norske systemet.
d. I organisasjonsteorien er det to omgrep som står sentralt: det instrumentelle perspektivet og det
institusjonelle perspektivet. Forklar kva som menes med omgrepa, og drøft styrker og svakheter
ved disse, gjerne ved hjelp av dømer frå det norske politisk-administrative systemet.
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