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BOKMÅL

Oppgavesettet inneholder to deler, del I og del II, som teller med 50 prosent hver for karakteren.
Del I (50 pst)
Redegjør kort for fordelingen av makt mellom statsmaktene i Norge. Diskuter deretter noen faktorer
som kan utvide eller begrense myndighetenes muligheter for å regulerer forutsetningene for
innbyggernes liv i et moderne samfunn. Drøft til slutt hvor viktige slike begrensende faktorer kan
være, med opphav henholdsvis nasjonalt og internasjonalt.
Mulige stikkord: Stat/marked, EØS-samarbeid, offentlige budsjetter, lovgivning, osv.

Del II (Hver del teller 50% på denne deloppgaven)

1. Gjør kort rede for 4 av 6 begreper (maksimalt en halv side pr. begrep):
a. Tesen om den segmenterte stat
b. Allokeringseffektivitet
c. Formannskapsmodellen
d. Direktorat
e. Universelle velferdsordninger
f. Europaparlamentet
2. Velg én av følgende drøftingsoppgaver:
a. Gjør rede for styringsprinsippet «New Public Management», og drøft fordeler og ulemper
sammenlignet med en tradisjonell hierarkisk styringsmodell.
b. Gjør rede for forskjellene mellom det institusjonelle og det instrumentelle perspektivet, og
drøft styrker og svakheter ved disse, gjerne ved hjelp av eksempler fra det norske politiskadministrative systemet.
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NYNORSK
Oppgavesettet inneheld to delar, del I og del II, som kvar tel med 50 prosent for karakteren.
Del I (50 pst)
Gjør kort greie for fordeling av makt mellom statsmaktene i Noreg. Diskuter så nokre faktorar som
kan utvide eller avgrense myndighetane si mogelegheit for å regulere føresetnadene for innbyggerane
sine liv i eit moderne samfunn. Drøft til slutt kor viktig slike avgrensande faktorar kan vere, med
opphav høvesvis nasjonalt og internasjonalt.
Mulige stikkord: Stat/marknad EØS-samarbeid, offentlige budsjetter, lovgivning osv.

Del II (Kvar del teller 50% på denne deloppgåva.)

1. Gjer kort greie for 4 av 6 omgrep (maksimalt ei halv side pr. omgrep):
g. Tesen om den segmenterte stat
h. Allokeringseffektivitet
i. Formannskapsmodellen
j. Direktorat
k. Universelle velferdsordningar
l. Europaparlamentet
2. Vel éin av følgande drøftingsoppgåver:
c. Gjer greie for styringsprinsippet «New Public Management», og drøft fordeler og ulemper
samanlikna med ein tradisjonell hierarkisk styringsmodell.
d. Gjer greie for forskjellane mellom det institusjonelle og det instrumentelle perspektivet, og
drøft styrkar og svakhetar ved disse, gjerne ved hjelp av eksemplar frå det norske politiskadministrative systemet.
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ENGLISH
The exam has two parts which count 50% each
Part I (50 %)
Explain briefly the sharing of power between the state powers in Norway. Further, discuss some
factors that may expand or limit the authorities’ possibility to impact through regulation on the lives
of citizens in the modern society. Furthermore, discuss how important such limiting factors may be,
of national and international origins, respectively.
Possible hints: State/market, EES agreement, public sector budgets, legislation, etc.

Part II (Each part counts as 50% on this part of the exam.)

Task 1:
Give a short account of 4 out of 6 concepts (maximum a half page per concept):
m. The thesis of the segmented state
n. Allocative efficiency
o. The Aldermen model («Formannskapsmodellen»)
p. Directorate
q. Universal welfare entitlements
r. The European Parliament
Task 2:
Choose one of the following discussion tasks:
e. Give an account of the governing principle «New Public Management», and discuss advantages
and disadvantages compared to a traditional hierarchical governing model.
f. Give an account of the main differences between the institutional perspective and the instrumental perspective, and discuss strengths and weaknesses with these, preferrably using examples from
the Norwegian political-administrative system.
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