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Obligatorisk oppgave ECON 3730. Høsten 2012 

 

 

Oppgave 1. 

Regjeringen har som mål å øke mengden omsorgsarbeid i offentlig sektor.  

 

Bruk modeller for arbeidstilbudet til å drøfte virkningene av følgende tiltak på tilbudet av 

omsorgsarbeidere: 

 

 A Økt lønn for omsorgsarbeiderne  

a. Diskuter effekter både på ønsket antall arbeidstimer og på yrkesdeltaking 

b. Diskuter effekter på kort og lang sikt 

 

 B Økt kapasitet i utdanningssystemet for omsorgsarbeidere  

 

 C  Tilbud om subsidierte barnehager 

 

Oppgave 2. 

Bruk modeller du har lært i kurset til å diskutere betydningen av markedsmakt i: 

 

A Arbeidsmarkedet 

B Produktmarkedet 

 

For sysselsettingen i en bedrift 

  

 

 

  

 


