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Veiledning 

Ad 1: Besvarelsen bør omfatte forklaringer av søke-, forhandlings- og kontrollkostnader (ES pkt. 6.1). 

  

Ad 2: Utgangspunktet bør være det positive Coase-teoremet der potensielle og faktiske eiere/utnyttere av 

naturressurser – i fravær av transaksjonskostnader – i egeninteresse vil sørge for at ressursene forblir eller 

havner hos den aktør som kan utnytte dem effektivt. Innholdet i teoremet kan forklares med eksemplet fra 

prærien der en kornbonde og en kvegeier har ulike ønsker om utnyttelse av jordbruksarealer (ES pkt. 6.4). 

Det vil styrke en besvarelse (vise selvstendighet) om det velges et eksempel med en annen naturressurs. 

  

Siden den svake versjonen av Coase-teoremet (ES pkt.  6.6.1) kan betraktes som en utbrodering av det 

positive Coase-teoremet, vil oppgaven kunne bli besvart tilfredsstillende uten eksplisitt omtale av denne 

svake versjonen teoremet. I forklaringen av det betingede normative Coase-teoremet (ES pkt. 6.6.1)bør 

betingelsen om effektivitet ikke glemmes. 

  

Ad 3: Eksempler her kan være allmenningens tragedie, Sølevik/Hvitvask, Sølevik og mange fiskere, 

luftforurensning, CO2,... Kandidatene bør kunne nevne flere av disse eksemplene og gi relevante 

forklaringer (ES bl.a. pkt. 4.2, 6.7.2, 7.3.2 , 9.2). 

  

Ad 4: Hvis transaksjonskostnadene er så høye at frivillige avtaler ikke blir inngått, kan staten forfølge to 

strategier for å oppnå effektive løsninger (ES pkt. 6.6): 

1. Gjennomføre tiltak som reduserer transaksjonskostnadene slik at frivillige avtaler blir inngått. 

2. Overføre eierretter til den som antas å kunne utnytte ressursene mest effektivt. 

  

Ad (i): Her bør det kunne forventes eksempler på tiltak, (grunnboksregistrering, klargjøring av rettigheter, 

opprettelse av mekanismer for konfliktløsning, osv.) 

Ad (ii): Her bør gode kandidater kunne trekke på andre emner i studiet, for eksempel Plan- og 

bygningsloven. 

  

Hvis staten i utgangspunktet er eier av en naturressurs, kan høye transaksjonskostnader tilsi at overføring 

til (presumptivt effektivt) privat eie skjer ved auksjon eller anbud. 

  



Karaktersetting 

Generelt 

Siden transaksjonskostnader gjennomsyrer hele faget, vil en feilaktig besvarelse av oppgave 1 måtte veie 

tungt i negativ retning, mens en god besvarelse på dette punkt ikke kan tillegges særlig vekt i en 

totalvurdering. 

  

De øvrige oppgavene har ikke svært forskjellig vanskelighetsgrad. Besvarelsene her bør først og fremst 

bedømmes etter hvor fyldige og innsiktsfulle de er. Det bør legges vekt på hvor godt de valgte eksempler 

brukes til å gi innhold til de generelle forklaringene. 

  

Karakteren A krever så godt som feilfrie besvarelser på alle fire oppgaver. Det bør videre kreves 

innsiktsfulle redegjørelser for Coase-teoremene og deres anvendelse på naturressurser. Besvarelsene bør 

inneholde eksempler på transaksjonskostnadenes betydning i situasjoner hvor aktører har forskjellige 

interesser av utnyttelse av f.eks. jordbruksland, elvevann, fiskeressurser atmosfæren mv. Eksemplene 

bør  vise rettens betydning for en effektiv utnyttelse av naturressursene. Besvarelsene bør derimot ikke 

omfatte redegjørelser for transaksjonskostnadenes betydning på andre områder. 

  

Karakteren B bør anvendes der besvarelsen i hovedsak tilfredsstille kravene for  karakteren A, men hvor 

enkelte analyser kan ha visse svakheter. 

  

Karakteren C bør anvendes der besvarelsen langt på vei tilfredsstiller kravene for karakteren A, men hvor 

enkelte forklaringer kan være ufullstendige. 

  

Karakteren D bør anvendes der besvarelsen et stykke på vei tilfredsstiller kravene for karakteren A, men 

hvor enkelte forklaringer mangler, eller er misvisende. Enkelte feil kan godtas. 

  

Karakteren E bør anvendes der for eksempel én eller to av oppgavene ikke er besvart og hvor forklaringene 

på de øvrige er klart mangelfulle. 

  

Karakteren F bør anvendes der ingen av oppgavene er besvart på en relevant måte. 
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