ORDINÆR EKSAMEN

HSSOS10113 Sosionomen: Faget, yrket og samfunnet
(25 studiepoeng)
Avd. for Bachelor i sosialt arbeid, kull SOS 2015
helse-og
sosialfag Deleksamen 2: 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Eksamen:
onsdag, 25. november 2015, kl. 9:00 – 13:00
Sensurdato: onsdag, 16. desember 2015
Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F
Vedlegg: Forvaltningsloven. Ellers ingen hjelpemidler tillatt.
Studenten skal besvare to oppgaver totalt. Alle MÅ besvare oppgave 1.
Studenten skal videre besvare ENTEN oppgave 2 a ELLER oppgave 2 b.

Denne oppgaven må besvares:

OPPGAVE 1
Vedlegg: Forvaltningsloven
Forvaltningsloven (lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker)
inneholder en rekke plikt- og rettighetsbestemmelser.
Gi et eksempel på en rettighet og et eksempel på en plikt etter denne loven (ikke
etter særlovene), forklar hvem som får rettigheten og hvem som får plikten, og forklar
kort hva henholdsvis rettigheten og plikten går ut på. Det skal henvises til hvor plikten
og rettigheten fremkommer i forvaltningsloven.
Forklar kort hva som menes med at en offentlig tjenestemann er ugild (inhabil) etter
forvaltningsloven kapittel 2 (II).
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Nå skal du velge om du vil besvare enten oppgave 2a eller oppgave 2b:
*************************************************************************************************
OPPGAVE 2a
Alle fire spørsmålene må besvares
1. Gjør rede for hva du forstår med begrepene etnisk minoritet og majoritet.
Forklar forholdet mellom dem.
2. Forklar hva du forstår med etnisitet
3. Forklar ulike former for minoritetsgrupper og hvilke av disse du mener finnes i
Norge.
4. Drøfte ulike strategier som majoritetsgruppen og minoritetsgruppen kan
anvende i samhandlingen med hverandre.

Eller

OPPGAVE 2b
Alle tre spørsmålene må besvares
1. Beskriv hvordan velferdsstaten er bygd opp og hvordan velferdstjenestene
finansieres.
2. Se for deg en rusmisbruker som har behov for å motta tjenester fra
velferdsstaten. Gjør rede for hvilke tjenester en rusmisbruker kan ha behov
for og knytt tjenestene til ulike forvaltningsnivåer.
3. Beskriv hva som forstås med «arbeidslinja»

*************************************************************************************************
Kandidaten besvarer oppgave 1 og enten oppgave 2a eller oppgave 2b. Samlet sett
to oppgaver. Hver av de to oppgavene må være besvart til et faglig minimum
(karakteren E eller bedre) for at besvarelsen i sin helhet skal kunne vurderes til
bestått. Ved fastsettelse av karakteren, veies de to oppgavene likt.

Lykke til!
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