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Oppgavesettet inneholder to deler, del I og del II, som teller med 50 prosent hver for karakteren.
Del I (50 pst)
Gjør greie for de viktigste teoretiske argumentene for og mot delegering og desentralisering i
offentlig sektor. Diskuter deretter disse argumentene i forhold til situasjonen i Norge. Du kan gjerne
illustrere med eksempler.

Del II (50 pst)

Oppgave 1:
Gjør kort rede for 4 av 6 begreper (maksimalt en halv side pr. begrep):
a. Horisontal maktfordeling
b. Inkrementalisme
c. Logikken om det kulturelt passende
d. Den parlamentariske styringskjeden
e. Tesen om den segmenterte stat
f. Rettsliggjøring
Oppgave 2:
Velg én av følgende drøftingsoppgaver:
a. Redegjør for hva som menes med sentralforvaltningen og hva som er dens viktigste oppgaver, og
diskuter deretter ulike spenninger som ligger i forvaltningsrollen.
b. Diskuter de viktigste argumentene knyttet til spørsmålet om kommunestørrelse.
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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)
Gjer rede for dei viktigaste teoretiske argumenta for og mot delegering og desentralisering i den
offentlige sektoren. Diskuter deretter dei same argumenta i høve til situasjonen i Noreg. Du kan
gjerne illustrere med eksempler.

Del II (50 pst)

Oppgave 1:
Gjer kort greie for 4 av 6 omgrep (maksimalt ei halv side pr. omgrep):
g. Horisontal maktfordeling
h. Inkrementalisme
i. Logikken om det kulturelt passende
j. Den parlamentariske styringskjeden
k. Tesen om den segmenterte stat
l. Rettsliggjøring
Oppgave 2:
Vel ein av følgjande drøftingsoppgåver:
c. Gjer greie for kva som menes med sentralforvaltninga og kva som er dens viktigaste oppgåver,
og drøft deretter ulike spenningar som ligg i forvaltningsrolla.
d. Diskuter dei viktigaste argumenta knytta til spørsmålet om kommunestørrelse.
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