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Informasjon til dokumentasjonsdelen
Prøvetid:

4 timer

Hjelpemidler:

Oppgavetekst og besvarelse fra produksjonsdelen, kalkulator (PC m/Word og Excel)

Andre
opplysninger:

Besvarelsen i dokumentasjonsdelen kan være totalt maksimalt 5 maskinskrevne
sider, 12 punkts skriftstørrelse og enkel linjeavstand. Det er ikke anledning til å
levere inn vedlegg utover denne sidetallsbegrensningen.
Studenten kan selv legge inn egne forutsetninger utover de som er gitt i oppgavene.
Egne forutsetninger må begrunnes.
Det er svært viktig å oppgi kilde dersom det brukes sitater.

Om
vurderingen:

Nedenfor finnes en oversikt over på hvilke nivåer av kunnskapsstigen de ulike
delene av eksamen ligger. På det laveste nivået er kravet at studenten kan gjengi
(reprodusere) kunnskap. På mellomnivået er kravet at studenten kan bruke
kunnskapene sine, viser forståelse og begrunner sine valg. På det høyeste nivået er
kravet at studenten viser evne til vurdering, refleksjon og analyse.
Sensorene skal vurdere den helhetlige kompetansen og sette en samlet karakter for
produksjons- og dokumentasjonsdelen.
I den grad dokumentasjonsdelen ikke bekrefter det inntrykket man har av
produksjonsdelen, vil dokumentasjonsdelen være avgjørende for karaktersettingen.

Nivå

Sensor vurderer hvordan studenten viser evne til å:

Forstå og bruke
kunnskap:

• Forklar hva som menes med ”det utvidede produktbegrepet”
•

Definer ”en miljøbevisst bedrift” og beskriv hva bedriften bør gjøre

• Fortell hvilke hovedgrunner som kan være årsak til motstand mot OU
• Beregn prisene for to beskjeftigelsesalternativer
Analysere og
vurdere:

• Beskriv og vurder konkrete eksempler på ”det utvidede produktbegrepet”
•

Vurder og ranger to beskjeftigelsesalternativer

• Drøft på hvilken måte ekstra opplysning kan påvirke din vurdering
• Drøft hva drifteregnskapet brukes til og på hvilke områder driftsregnskapet
skiller seg fra finansregnskapet
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Oppgaver:
1. ”Det utvidede produktbegrepet”
Forklar hva som menes med ”det utvidede produktbegrepet”. Beskriv konkrete
eksempler på dette som du henter fra HopePartner AS, og vurder disse.
2. ”En miljøbevisst bedrift”
Du har som mål at HopePartner AS skal fremstå som en miljøbevisst bedrift.
Hvordan vil du definere dette, og beskriv hva bedriften bør gjøre for å nå dette målet.
3. Organisasjonsutvikling
Du er godt kjent med at organisasjonsutviklingsprosjekter kan bli møtt med motstand.
Hvilke hovedgrunner mener du kan være årsak til dette?
4. Kalkulasjon
Bedriften har ledig kapasitet og vurderer to ulike beskjeftigelsesalternativer;
o Alternativ 1 har en ramme på 760 arbeidstimer og beregnet materialforbruk er
kr 435 000. Direkte lønnskostnad er beregnet til kr 265 per time.
o Alternativ 2 består av to mindre oppdrag der det ene er beregnet til 390 timer
med materialforbruk på kr 239 000. Det andre oppdraget er beregnet til 360
timer med materialforbruk på kr 205 000.
Benytt relevant metode og beregn prisene for de to alternativene ved bruk av
tilleggssatsene fra driftsregnskapet for 2010. Vurder og ranger alternativene.
5. Bedriften kan redusere materialkostnaden med 20 % for alternativ 1, men dette vil gå
på bekostning av materialkvaliteten og kontrollmuligheter av underleverandører.
Drøft på hvilken måte denne opplysningen kan påvirke din vurdering i spørsmål 4.
6. Regnskap
Drøft hva drifteregnskapet brukes til og på hvilke områder driftsregnskapet skiller seg
fra finansregnskapet.
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