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BOKMÅL

Del I
Redegjør kort for hva som menes med pengepolitikk og forklar hvilke hovedtyper av regimer som
finnes for denne typen politikk. Redegjør så for hvordan pengepolitikk føres i Norge, og diskuter
noen muligheter og utfordringer i forbindelse med slik stabilisering av økonomien. Hvordan kan
pengepolitikk tenkes å virke i forhold til andre deler av stabiliseringspolitikken?

Del II
Oppgave 1:
Gjør kort rede for 4 av 6 begreper (maksimalt en halv side pr. begrep):
a. Den segmenterte stat
b. Det institusjonelle perspektiv
c. Usynlige velferdsordninger
d. Europakommisjonen
e. Horisontal maktfordeling
f. Inkrementalismen
Oppgave 2:
Velg én av følgende drøftingsoppgaver:
a. Gjør rede for styringprinsippene «New Public Management» og «samstyring», og drøft fordeler
og ulemper disse innebærer sammenlignet med en tradisjonell hierarkisk styringsmodell.
b. Drøft fordeler og ulemper ved kommunalt selvstyre.
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NYNORSK

Del I
Gjer kort greie for kva som meines med pengepolitikk og forklar kva for hovedtypar av regimer vi har
for slik politikk. Gjer så greie for korleis pengepolitikk vert ført i Noreg, og diskuter nokre
mogeligheitar og utfordringer i samband med slik stabilisering av økonomien. Korleis kan
pengepolitikk tenkjast å virke i høve til dei andre delane av stabiliseringspolitikken?
DEL II

Oppgåve 1:
Gjer kort greie for 4 av 6 omgrep (maksimalt ei halv side pr. omgrep):
g. Den segmenterte stat
h. Det institusjonelle perspektiv
i. Usynlege velferdsordninger
j. Europakommisjonen
k. Horisontal maktfordeling
l. Inkrementalismen
Oppgåve 2:
Vel ei av følgjande drøftingsoppgåver:
c. Gjer greie for styringprinsippa «New Public Management» og «samstyring», og drøft fordelar og
ulemper disse inneber samanlikna med ein tradisjonell hierarkisk styringsmodell.
d. Drøft fordelar og ulemper ved kommunalt sjølvstyre.
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ENGLISH

Part I
Outline briefly what is meant by monetary policy, and point to the main types of regimes for this kind
of policy. Explain, then, how monetary policy is pursued in Norway, and discuss some of the
possibilities and challenges in relation to this type of stabilization of the economy. What is the role of
monetary policy in relation to the other elements that make up stabilization policy?
Part II

Task 1:
Give a short account of 4 out of 6 concepts (maximum a half page per concept):
m. The segmented state
n. The institutional perspective
o. Invisible welfare entitlements
p. The European Commision
q. Horizontal division of power
r. Incrementalism
Task 2:
Choose one of the following discussion tasks:
e. Give an account of the governing principles «New Public Management» and «governance», and
discuss advantages and disadvantages that these involve compared to a traditional hierarchical
governing model.
f. Discuss advantages and disadvantages of local government.
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