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UTV2000 – Høst 2015 

 

 

HJEMMEEKSAMEN 

 

Hjemmeeksamen er formulert som et case som gir grunnlag til to oppgaver. Les innledning 

til case (s.1) og oppgavebeskrivelser (s. 2-3) nøye. Du skal velge kun ÈN oppgave.  

Din besvarelse skal i hovedsak baseres på pensum.     

 

For annet eksamen informasjon: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/UTV2000/#exam 

 

Lykke til! 

 

 

 

Innledning til case:  

Du jobber som rådgiver i Norad og har i år en ekstra travel høst. Regjeringen ønsker å bruke 

mer av bistandsbudsjettet til å finansiere de økte utgiftene til flyktninger i Norge. Det er 

vanskelige forhandlinger mellom Regjeringspartiene og deres støttepartier knyttet til 

forslåtte kutt til tradisjonell, langsiktig bistand. Noe er alle enige om: Bistand skal føre til 

dokumenterbare resultater (positive utviklingseffekter) for Norges samarbeidsland.  

 

Utenriksdepartementet (UD) har blitt bedt om å identifisere områder hvor man er usikker på 

om de norske bistandspengene oppnår ønskede effekter, og hvor det følgelig kan vurderes 

kutt i den norske støtten. Utenriksministeren anser kuttene som en anledning til å ta 

strategiske valg for å oppnå ønskede resultater. Han har også en idé om at mer av de norske 

erfaringene (den nordiske modellen) burde anvendes i Norges utviklingssamarbeid, og 

vurderer å opprette en ny budsjettpost for deling av norske erfaringer med latinamerikanske 

land, som anses som relevante samarbeidspartnere.  

 

Ministeren har innkalt til et møte for å diskutere denne nye posten, samt forslag til kutt i 

norsk bistand. Som fagdirektorat blir Norad bedt om en vurdering av hva kutt til ulike land 

og sektorer vil kunne bety, samt på hvordan den nordiske modellen kan anvendes. Din 

avdeling har ansvar for disse oppdragene og din sjef ber deg om å skrive en av de to 

bakgrunnsanalysene som trengs. Vurderingene skal legges frem for politisk ledelse i UD for 

beslutning.  

  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/UTV2000/#exam
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OPPGAVE 1: Kutt til UNDPs arbeid med godt styresett 

 

Støtte til godt styresett-tiltak har havnet på listen over mulige kutt i bistandsbudsjettet. I mai 

2015 kom Riksrevisjonen med en kritisk rapport om norsk bistand til godt styresett. Norge 

har i tiårsperioden 2004 – 2014 brukt 26 milliarder NOK på bistand til anti-korrupsjon og 

godt styresett, men rapporten viser at flertallet av undersøkte prosjekter har hatt lav 

måloppnåelse og bærekraft og var lite strategisk innrettet. UD vurderer å kutte bistand til 

godt styresett, spesielt støtte til UNDPs styresett programmer. Men, kanskje midlene heller 

burde gå til Verdensbankens styresett-satsing? 

 

Som Norad-rådgiver kjenner du til Riksrevisjonens rapport, men du er også klar over UNDPs 

ledende rolle internasjonalt i arbeidet med godt styresett. Du er kjent med at UNDP og FN-

systemet har utfordret Verdensbankens syn på godt styresett. Du er også klar over at ikke-

statlige organisasjoner (non-govermental organisations – NGOer) er kritiske til godt 

styresettagendaen i Sør, som de anser som kondisjonalitet.  

 

Du blir bedt om å utarbeide en grundig, velfundert bakgrunnsanalyse som kan brukes som 

innspill i det kommende møtet om hvorvidt støtten til UNDPs arbeid med godt styresett skal 

kuttes fra det norske bistandsbudsjettet. Mer presist blir du bedt om å lage en analyse som 

svarer på følgende spørsmål:  

 

1. Hva menes med godt styresett, og hvordan vokste godt styresettagendaen frem? 

Hvilke ulike syn finnes det på godt styresett, og hvor kan UNDP plasseres i denne 

debatten? Skiller UNDPs forståelse av og arbeid med godt styresett seg fra 

Verdensbankens arbeid på dette området?  

2. Hva er sammenhengende mellom godt styresett og utvikling?  

3. Hva er grunnlaget for kritikken fra NGOer om godt styresett som en kondisjonalitet 

som begrenser stater i Sørs politiske handlingsrom?  

4. Hvordan kan man eventuelt dokumentere resultater for måloppnåelse i godt-

styresett område? 

 

UD har bedt om at du bruker empiriske eksempler til å illustrere poeng i analysen. Endelig 

avgjørelse om kutt eller ikke blir tatt av politisk ledelse, men de er mottakelig på innspill fra 

fageksperter som deg. 
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Oppgave 2: Ny budsjettpost for å dele den nordiske modellen med Latin-Amerika 

 

Utviklingspolitisk ledelse har uttrykt ønske om tettere og mer spisset samarbeid med Latin-

Amerika. Flere prosesser ligger til grunn for dette, blant annet økonomisk vekst i regionen og 

interesse fra norsk næringsliv om investeringsmuligheter. Gjennom demokratiske prosesser 

har representanter for fagbevegelsen, urfolk og tidligere opprørsbevegelser valgt inn i 

posisjon i flere land i regionen de siste ti år. Bak de nye lederskikkelsene står folkelige og 

politiske bevegelser som utviklingspolitisk ledelse ønsker å styrke samarbeidet med.  

 

Utenriksministeren ønsker å styrke dette samarbeidet blant annet gjennom å trekke veksler 

på norsk kompetanse og erfaringer fra å bygge opp en funksjonsdyktig stat. Den norske, eller 

nordiske modellen, kan godt vise veien for latinamerikanske land og andre land i Sør? 

 

Som Norad-rådgiver kjenner du til de kontekstuelle forhold rundt utvikling av velferdsstaten 

i de nordiske landene. Du kjenner til politikkutforming omkring stat-samfunns forhold i 

Norge og ikke minst i forhold til forvaltning av strategiske naturressurser som olje og gass. 

Samtidig vet du at latinamerikanske land har ulik utgangspunkt i forhold til Norge, både 

samfunnsmessig og i forhold til naturressurser, og at det er mange som stiller seg kritisk til 

overføringsverdi av den nordiske modellen som utviklingsmodell.  

 

Du blir bedt om å utarbeide en grundig, velfundert bakgrunnsanalyse som kan brukes som 

innspill i det kommende møtet om norsk kompetanse og erfaringer ved å bygge en 

velfungerende velferdsstat (den nordiske modellen) som kan deles med latinamerikanske 

land. Mer presist blir du bedt om å lage en analyse som svarer på følgende spørsmål:  

 

1. Hva kjennetegner den nordiske modellen? Hvilke kontekstuelle forhold forklarer 

utvikling av den nordiske modellen?  

2. Med utgangspunkt i strategier tatt i bruk i Latin-Amerika, hvilke norske erfaringer fra 

bygging av velferdsstaten og samspill stat/næringsliv/sivilt samfunn kunne 

‘eksporteres’ og implementeres i regionen? 

3. Norge her betydelig erfaring med forvaltning av energisektoren, spesielt olje og gass. 

Hvilke erfaringer kan ha overføringsverdi for latinamerikanske land? 

4.  Det kan forventes motargumenter til den nye budsjettposten. Hva kan være 

problematisk med det foreslåtte initiativet?  

 

UD har bedt om at du bruker empiriske eksempler til å illustrere poeng i analysen. Endelig 

avgjørelse om opprettelse av ny budsjettpost blir tatt av politisk ledelse, men de er 

mottakelig på innspill fra fageksperter som deg.  

 


