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Oppgave 1: Arbeidstilbud 
 
La L være arbeidstiden til en forbruker og 1-L er fritiden, w være lønnsatsen og c være 
forbruket. Anta at forbrukeren har nyttefunksjonen  

( , ) ln (1 ) ln(1 )u c L a c a L= + − −  
der a er en parameter og 0<a<1. 
 
Anta i første omgang at forbrukeren har arbeid som eneste inntektskilde, altså at inntekten er 
wL.  

a) Utled forbrukerens arbeidstilbudsfunksjon (nyttemaksimerende valg av L).  
b) Hvordan avhenger arbeidstilbudet av lønna, w? Bruk slutskylikninga til å forklare 

resultatet.  
c) Forklar hvordan en lønnsendring påvirker forbruket. 

 
Anta nå at forbrukeren også har en eksogen inntekt M. 

d) Utled forbrukerens arbeidstilbudsfunksjon i dette tilfellet.  
e) Vis virkningen av en endring i eksogen inntekt.               
f) Vis matematisk og forklar intuitivt hvordan effekten av w nå blir annerledes enn 

ovenfor. 
 

Oppgave 2: Intertemporal tilpasning 
Betrakt to konsumenter med identiske preferanser over konsum 1 2,c c  i to perioder, 
representert ved en nyttefunksjon 1 2( , )U c c . Konsument A har all sin inntekt 1Am  i første 
periode mens konsument B har all sin intekt 2Bm  i andre periode og der  

 2 1(1 )B Am r m= +  

og der r er renten. 
a) Sett opp konsumentenes nyttemaksimeringsproblem og vis at de vil ha identisk 

konsum i begge perioder. 
b) Bruk Slutskyligningen for intertemporal tilpasning til å diskutere hvordan de vil 

reagere på en rente-endring. 
 



 

Oppgave 3: Bruk av oljepenger 
 
Veiledning
I denne oppgaven skal du ikke bruke en matematisk modell, men forklare med ord, 
eventuelt også med figur, hvilke effekter som virker i økonomien i den problemstilling som 
det spørres om i oppgaven.  

:  

Oppgave
I de framskrivningene av Norsk økonomi som ble presentert i siste nummer av 
Konjunkturtendensene fra Statistisk sentralbyrå legger hovedalternativet til grunn at det 
blir en redusert bruk av oljepenger de nærmeste årene. Forklar kort hva som menes med 
”redusert bruk av oljepenger”. Drøft deretter hvilke konsekvenser en kraftig økning i 
bruken av oljepenger de nærmeste årene ville få for norsk økonomi. Drøft herunder også 
hva konsekvensene kunne bli dersom bruken av oljepenger noen år frem i tiden så måtte 
reduseres kraftig. 

:  
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