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UTSATT EKSAMEN
HSABSV10211 - Innføring i sosialpolitikk, jus, sosiologi og sosialantropologi
(15 STP)
Bachelor i arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
kull 2012
Eksamen:
25. februar 2013 kl. 9:00 – 13:00
Sensurdato: 18. mars 2013

Avd. for helseog sosialfag

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes med karakterene A-F.
Tillatte hjelpemidler: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) (Innleveres igjen samtidig med besvarelsen)

Oppgavesettet består av 4 oppgaver. Kandidatene skal besvare 1 og 2. Deretter velges
enten oppgave 3 eller oppgave 4.
Oppgave 1
Vedlegg: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 10. feb. 1967, kap. 2 og 3.
Gorm Grøtta er 35 år og nyansatt som saksbehandler i NAV-etaten i Sarpstad kommune. Mens han
behandler en søknad om delvis uførepensjon etter folketrygdloven, blir han klar over at søkeren er
en gammel kjenning av ham fra barneskolen. De hadde en del kontakt den gangen, men har ikke
truffes senere. Gorm blir usikker på om han kan behandle denne søknaden. Etter jobben diskuterer
han spørsmålet med sin samboer, som er saksbehandler ved NAV-etaten i nabobyen Fredriksborg.
Hun er også usikker på dette, men mener på den annen side at søkeren, som hun kjenner litt til fra
før, umulig kan ha rett til delvis uførepensjon.
Spørsmål 1: Med utgangspunkt i forvaltningsloven kapittel 2 – kan Gorm behandle søknaden om
uførepensjon? Forklar og begrunn med henvisning til forvaltningsloven.
Spørsmål 2: Med utgangspunkt i forvaltningsloven kapittel 3: Kan Gorm diskutere saken med sin
samboer? Forklar og begrunn med henvisning til forvaltningsloven.
(For begge spørsmål er det tilstrekkelig å bruke forvaltningsloven – det er ikke nødvendig å trekke inn
særbestemmelser fra folketrygdloven eller NAV-loven.)
Vedlegget (lovteksten) skal ikke innleveres sammen med besvarelsen.

Oppgave 2
Som profesjonell (profesjonsutøver) i velferdsstaten kan man møte mange utfordringer. Beskriv en
utfordring du kan møte i arbeidslivet som henger sammen med politiske beslutninger.
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Oppgave 3
Forklar begrepet « barn» og diskuter barndom i et historisk perspektiv.

Oppgave 4
Ta utgangspunkt i et «samfunnsproblem» (f.eks. fattigdom, rusmisbruk, kriminalitet). Forklar hvorfor
du mener det du har valgt er et samfunnsproblem. Bruk sosiologisk/sosialantropologisk teori og
begreper (som stigma, sosial ulikhet, integrering, sosialisering, normer el.l.)

Lykke til!
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