
 
BOKMÅL   Sensorveiledning for Eksamensoppgave i     2018-12-03 
 

FINF4011 - Teknologi, forvaltningspolitikk og styring  
Onsdag 21. november 2018 kl. 09:00 (4 timers skriftlig eksamen)  
 

Begge deler av oppgaven skal besvares. Hver del teller omtrent likt ved sensur. 

Deler av en besvarelse kan ha deler på ulikt karakternivå. Dette vektes til en samlet karakter for 

hele eksamensbesvarelsen.  

 

Generelt: emnet omhandler emnet Teknologi + Forvaltningspolitikk +Styring (knyttet til 

forvaltningsinformatikkens fagområde/virkeområde). Dvs. mye mer en teknologi isolert sett.  

 

Oppgave 1: 

Del a)  I de senere årene har det blitt introdusert flere nye teknologier, som f.eks. maskinlæring, 

stordata, blokkjede, og robotteknologi. Gi en kort beskrivelse av to typer slik ny teknologi som kan 

tenkes å få betydning for offentlig forvaltning.  

Del b) Velg én av teknologiene, og redegjør for mulige anvendelser og drøft mulige effekter denne 

teknologien kan ha for offentlig forvaltning. 

Sensorveiledning til oppgave 1: 

Del a) Studenten skal velge ut to nye teknologi som f.eks. maskinlæring, blokkjedeteknologi, 

stordata, robotteknologier. Disse har vært del av pensum. Det vil trekke positivt om studenten kan 

nevne annen type teknologi.  

Ved vurdering av beskrivelsen av teknologen bør det legges vekt på: 

Veiledende beskrivelse av delkarakter  (vektes ca. 20%) 

Omtalen bør få frem Hva / Hvordan / Hvorfor / for Hvem o.l. 

D = Mangelfull omtale (beskrivelse) av teknologien, hva som inngår i denne type teknologi og 

hvordan denne i prinsippet fungerer. Har enkelte feilaktige beskrivelser.  

Faglig presisjon er lav og preget av popularisert fremstilling   

C = Gode faglige beskrivelse som viser hovedelementene i den valgt type teknologi.  

Faglig presisjon er god og preget av generelle egenskaper for denne type teknologi. Avgrening mot 

annen type teknologi er lite vektlagt. 

B = Faglig strukturert beskrivelse. Det er tydelig at bekrivelsen tar utgangspunkt i en faglig forståelse i 

det prinsipielle for hva som er unikt for denne type ny teknologi og hvordan denne fungere på ulike 

bruksområder.   

A = Presis faglig bekrivelse basert på faglige kilder for hva som er unikt for denne type ny teknologi, 

og gjør en forskjellig fra tidligere typer teknologi, og annen teknologi.   

Omtalen av hvordan teknologien fungerer er faglig konkret og har vekt på mulig anvendelse i 

offentlig forvaltning.  



 

Del b) Studenten skal velge én av teknologiene fra del 1 og redegjør for mulige anvendelser.  

Det teller positivt om studenten har gjort en avgrening på hvilken del av offentlig forvalting man tar 

utgangspunkt i.   Ved drøfting av mulige effekter denne teknologien kan ha for offentlig forvaltning.  

Fokus på type teknologi (som kan medføre en teknologisk endring) kan påvirke forholdet til 

forvaltingens oppgave (organisasjonsendring) og anvendelsen av teknologien rettslige rammer 

(rettslig endring).  

Veiledende beskrivelse av delkarakter    (vektes ca. 30%) 

Karakterskalaen følger i hvilken grad redegjørelsen fokuserer på hvorfor og hvordan. 

D = Mangelfull redegjørelse av mulige anvendelser, med innslag av generelle populariserte 

betraktninger.  

Mangelfull drøfting av mulige effekter denne teknologien kan ha for offentlig forvaltning. 

C = God redegjørelse for hvorfor denne type teknologi er valgt, og hvordan denne type teknologi kan 

bidra mulig anvendelser. Stor grad eksempler på nåværende anvendelse, men begrenset 

redegjørelse av mulige anvendelser. 

B = Gjennomtenkte redegjørelse for hvordan valgt type teknologi kan bidra mulig anvendelser er 

balanser med en rekke forhold som trekkes inn for å belyse ulike perspektiver (Ikke bare +/-).  

A = Kombinerer både det prinsipiell og praktiske i redegjørelse for hvordan valgt type teknologi kan 

bidra mulig anvendelser i fremtidene. Forslåtte løsninger har med kort beskrivelse av forutsettinger, 

dvs. at dette er ikke noe som kommer av seg selv. 

 

  



Oppgave 2: 

Del a) Hva er en nasjonal felleskomponent (jf. også betegnelsen «nasjonale byggeklosser»)? 

Del b) Redegjør nærmere for minst to slike felleskomponenter,  

herunder for betydningen disse har for offentlig forvaltning, leverandører og andre. 

Sensorveiledning til oppgave 2:   (vektes ca. 50%)   

En generell beskrivelse av hva som karakteriserer nasjonale felleskomponenter 

 

Del a) Redegjørelse av to felleskomponenter: Litt om bakgrunn og formål med 
felleskomponentene og hvordan de fungere. Kan velge om man legger hodevekt på utvikling 
eller implementering (praktisk bruk i offentlige /næring/samfunn) av felleskomponentene. Om 
de er hjemlet mot lovverk bør påpekes der det er relevant. 

 

Del b) Betydning for; her bør man i tillegg til den organisasjon man bruker eksempel, også prøve 
å ta hensyn til hvordan dette kan bidra til økt samordning, dvs. studenten bør vise at dette også 
må betraktes i en større kontekst. 

 

Offentlig forvaltning 
Utvikling av egne tjenester i det offentlig // Samordning av tjenester // Krav til semantikk (i 
regelverket) og interoperabilitet  // Nåværende/fremtidig forvaltningspolitikk osv.   

Leverandører (f.eks. programvareutviklere av digitale løsninger 

Utvikling av og evt. kommersielle programvare som henter/levere data til det offentlige //   
Forholdet til kommersielle løsninger som er integrert mot felleskomponentene.  

Andre 
 – her må studenten spesifiser hva de inkluderer i andre. 

Sluttbruker, vidt begrep: Kan både være privatpersoner, men også næringsliv 

 

Veiledende beskrivelse av delkarakter, del a) vektes ca 20% og del b) ca 30% 

D = a) Mangelfull redegjørelse av felleskomponentene.  

      b) Begrenset drøfting, hovedsakelig beskrivelse av dagens bruk 
C = a) God redegjørelse, men enkel beskrivelse, forskjell på omfang av beskrivelse av de to valgte 
      felleskomponentene 

      b) Drøfting basert på utfordringer (problematisering med bruk/ ved økt bruk) 

B = a) Stek faglig redegjørelse basert på faglige beskrivelser 

       b) Drøftingen er balanser tog gir en tydelig kolbing mellom implementering og hav det av 

A=  a) Godt strukturert med presis for faglig beskrivelse 

       b) Innsiktsfull drøfting om ta opp flere aspekter ved både bruk av nåværende    
       felleskomponenter og tilhørende løsninger, og til mulig fremtidig bruk når behovet for 
       samordning. Må ha en balansert faglig vurdering     

 

  


