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Alle oppgaver skal besvares. Vekting av de ulike oppgavene er angitt i parentes. 

 

Oppgave 1 (teller til sammen 25 %) 

a) Hva mener vi med sammensetnings-effektivitet (også kalt produktmiks-effektivitet) i 

samfunnsøkonomi?  Forklar hvorfor et marked med fullkommen konkurranse vil tilfredsstille 

kravet om sammensetnings-effektivitet. Illustrer gjerne ved hjelp av figurer. 

 

b) Hva sier 1. og 2. velferdsteorem? Hvilke forutsetninger bygger de to teoremene på? Hva vil 

du si er rollen til det offentlige dersom forutsetningene som ligger til grunn for de to 

teoremene holder? 

 

 

Oppgave 2 (teller til sammen 25 %) 

a) Hva er en sosial velferdsfunksjon? Nevn 2 ulike eksempler på velferdsfunksjoner, og forklar 

hvordan de skiller seg fra hverandre. 

 

b) Forklar kort følgende begrep:  

(i) Lorenz-kurve 

(ii) Gini-koeffisient 

 

c) Diskuter kort følgende påstand: «En Gini-koeffisient på 0 vil alltid gi den mest rettferdige 

fordelingen av ressurser i samfunnet.» Er du enig/uenig? Begrunn svaret ditt. 

 

 

Oppgave 3 (teller tilsammen 25 %) 

a) Forklar kort følgende begrep:  

(i) Nytte-kostnadsanalyse 

(ii) Kostnadseffektivitetsanalyse 

(iii) Kostnads-virkningsanalyse 

(iv) Nåverdi (present discounted value) 

 

b) Hvis en nytte-kostnadsanalyse viser at et statlig investeringsprosjekt er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt, innebærer dette at følgende påstander er riktige?  

(i) Over prosjektets levetid vil nåverdien av statens inntekter fra prosjektet være minst 

like store som nåverdien av statens utgifter til prosjektet.  

(ii) Over prosjektets levetid vil nåverdien av befolkningens totale betalingsvillighet for 

prosjektet være minst like stor som nåverdien av de totale kostnadene ved prosjektet. 

(iii) Gjennomføring av prosjektet vil føre til at noen får det bedre uten at andre får det 

verre.  



(iv) Gjennomføring av prosjektet vil føre til at velferden i samfunnet øker.  

Gi ett svar for hver påstand, og begrunn svarene dine. (Du kan anta at prosjektet er lite nok 

til ikke å påvirke markedsprisene eller andre relative verdier.) 

 

Oppgave 4 (teller tilsammen 25 %) 

a) Hva er ugunstig utvalg (også kalt uheldig utvalg/adverse selection)? Forklar hvorfor ugunstig 

utvalg kan skape problemer i et privat marked for sosialforsikring (for eksempel forsikring 

mot inntektstap ved arbeidsløshet). Kan trygdesystemer i offentlig regi (som 

arbeidsløshetstrygd) avhjelpe slike problemer? Begrunn. 

 

b)  Hva er atferdsrisiko (også kalt moralsk risiko /moral hazard)? Forklar hvorfor atferdsrisiko 

kan skape problemer i et privat marked for sosialforsikring (for eksempel forsikring mot 

inntektstap ved arbeidsløshet). Kan trygdesystemer i offentlig regi (som arbeidsløshetstrygd) 

avhjelpe slike problemer? Begrunn. 
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