
 1 

JV; april 2017 

Oppgaver til grupperegning ECON 2200 – vår 2017 – uke 17 

 

Oppgave 1. 

Du skal betrakte en person som lever i to perioder, med preferanser for 

konsum og bruk av tid i hver periode. I første periode har personen en gitt 

tilgjengelig tid, T, som kan brukes på fritid (L), arbeidstid (H) og/eller studier 

(S), dvs. Følgende tidsbudsjett må gjelde: . I første periode 

mottar personen en arbeidsuavhengig stønad (I), som sammen med en mulig 

arbeidsinntekt, , med W som lønn per arbeidstime, gir en samlet 

disponibel inntekt , som brukes til konsum (C), med pris lik én per 

enhet; dvs. . I periode 2 av livet kan personen arbeide til en lønn 

per time og som avhenger av lengden på studietiden i 1.periode, gitt ved 

, med følgende kjente egenskaper: Den er deriverbar for alle , 

med  og med . I denne perioden brukes tilgjengelig tid, , 

kun på arbeid   og fritid , med  og med økonomiske 

rammebetingelser i 2.periode som  , der  er konsum (igjen 

med pris lik én), og når det er kjent at en vil motta en arbeidsfri inntekt  i 

denne perioden. 

Personens preferanser for de to periodene er gitt ved , 

der  funksjonen har vanlig egenskaper, og der  er en positiv 

diskonteringsfaktor, mindre enn én. Vi skal anta at personen ved begynnelsen 

av periode 1 lager seg en optimal konsum- og tidsbruksplan slik at nytten  

maksimeres gitt de rammebetingelsene og valgmulighetene vedkommende 

står overfor.  

 

a) Bestem den optimale planen (konsum og bruk av tid i hver periode). 

b) Gjør spesielt rede for hvilke avveininger som legges til grunn for valget 

av S i 1.periode. 

c) Forsøk å si noe om hvordan den optimale planen (med ) påvirkes 

av at V øker? 

d) Hvordan påvirkes tilpasningen av at lønnsfunksjonen  forandrer 

seg til , med a som en positiv konstant, mindre enn én?   

  

Oppgave 2. 

Oppgave 4 i SS&JV; s. 217 – 218. 


