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UTV2000 – Høsten 2019 

 

 

HJEMMEEKSAMEN 

 

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

til caseet og oppgavebeskrivelser nøye. Du skal kun besvare EN oppgave.  

 

Din besvarelse skal i hovedsak baseres på pensum. Du kan trekke inn flere deler av pensum i 

din besvarelse. Eksempler skal primært hentes fra pensum, men andre eksempler kan også 

brukes.  

 

Hjemmeeksamen skal være på maksimum 3500 ord, skrevet i 12 punkts størrelse med 

linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg. 

 

Last opp din besvarelse i Inspera i pdf-format. 

Lykke til!   

 

 

Innledning til case:  

 

«Regjeringen ønsker å være en best mulig støtte for norsk næringsliv internasjonalt og 

trapper spesielt opp innsatsen for næringslivet i nye, krevende markeder. Styrket veiledning, 

dialog og praktisk samarbeid om utfordringer knyttet til lokale rammebetingelser og 

samfunnsansvar vil være en viktig del av innsatsen.»  

 

Utdraget over er fra «Næringsliv og menneskerettigheter - Nasjonal handlingsplan for 

oppfølging av FNs veiledende prinsipper» (2015:14). Det har gått flere år siden 

handlingsplanen ble lansert, men nå ønsker utenriksminister Ine Eriksen Søreide å blåse nytt 

liv i handlingsplanen. Under mottoet «Internasjonal tillit og samarbeid er norske 

utenrikspolitiske kjerneinteresser» ønsker hun å styrke innsatsen for norsk næringsliv 

internasjonalt. Men det er mange hensyn å ta, Norge kan ikke gi støtte til alle sektorer og 

alle land, noen prioriteringer må tas.  

 

Som nyansatt på Utenriksdepartementet og med bakgrunn fra utviklingsstudier, blir du bedt 

om å utarbeide et grundig, velfundert bakgrunnsnotat om ett av to tema som innspill for den 

kommende vurdering.  

 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hplan-naering-mr/id2457944/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hplan-naering-mr/id2457944/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nho-aarskonferanse/id2624897/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nho-aarskonferanse/id2624897/
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OPPGAVE 1: Latin-Amerika – potensiale for norsk næringsliv?  

Siden 2000 har Latin-Amerika opplevd økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon som resultat 

av økte råvare priser og nye velferdsordninger. For norsk næringsliv kan regionen vise stort 

potensiale for produksjon og investering, men det kan være viktig strukturelle hindringer 

også, som ulikhet, korrupsjon og svake institusjoner. Det er derfor behov for et 

bakgrunnsnotat som drøfter følgende: 

  

1. Hva er hoved kjennetegn i Latin-Amerikas utviklingsstrategier siden 2000? 

2. Norge her betydelig erfaring med utvikling av en velferdsstat og med forvaltning av 

naturressurser, spesielt olje og gass. Hvilke erfaringer kan ha overføringsverdi for 

latinamerikanske land i tiden fremover? 

3. Utvinning av naturressurser har dannet grunn til politisk uro i flere latinamerikanske 

land. Hvilke type hensyn bør næringslivet ta for å unngå og/eller løse slike konflikter? 

 

Notatet skal inkludere empiriske eksempler til å illustrere poeng i analysen. Endelig 

avgjørelse om satsingen blir tatt av politisk ledelse, men de er mottakelig på innspill fra 

fageksperter som deg.  

 

 

OPPGAVE 2: Næringslivets rolle i utvikling   

Norges engasjement for fred er globalt kjent, spesielt i rollen som fredsmegler og 

tilrettelegger i ulike fredsprosesser. Også etter at fredsavtaler er oppnådd, kan Norge være 

en medspiller i fredsbyggingsarbeid, for eksempel gjennom støtte til sivilsamfunns 

organisasjoner og næringslivsinvesteringer. Hadde det vært mulig å videreføre Norges arbeid 

for fred også gjennom FNs bærekraftmål 9, «bygge robust infrastruktur, fremme 

inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon»? For å drøfte 

muligheter og begrensninger ved en slik tilnærming, er det behov for et bakgrunnsnotat som 

redegjør følgende: 

  

1. Hvor står den internasjonale debatten om næringslivets rolle i utvikling (the role of 

business in development)?  

2. Hvilke fordeler og ulemper kan man se for seg i koblingen mellom næringsliv og 

utvikling i forhold til fredsbygging?  

3. Store infrastruktur prosjekter (for eksempel havn, vannkraftverk) og 

produksjonsanlegg kan danne grunnlag for sosial uro og misnøye blant lokal 

befolkning. Hvilke type hensyn bør næringslivet ta for å unngå og/eller løse slike 

konflikter? 

 

Notatet skal inkludere empiriske eksempler som illustrerer dine poeng, hentet fra ulike 

sektorer og land. Endelig avgjørelse om satsingen blir tatt av politisk ledelse, men de er 

mottakelig på innspill fra fageksperter som deg.  

https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/barekraftsmalene-hovedmal-og-delmal/

