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Oppgave 

Drøft effektivitets- og fordelingsvirkninger av 

(a) En strengere straff for kjøp av et narkotisk stoff 

(b) En reduksjon i garantitiden for mobiltelefoner 

 

Begrunnelse for oppgaven 

Oppgaven er godt forankret i læringskrav mv.: 

1. Under presentasjon av JUS4121 på nettet står bl.a. følgende:  

a. Kort om emnet: Emnet består i hovedsak av å utnytte samfunnsøkonomisk teori til å 

analysere virkninger av eksisterende og alternative rettsregler, … Enkel markeds- og 

velferdsteori presenteres og brukes til å drøfte hvorvidt visse rettsreglers formål kan oppnås 

gjennom foreskrevne virkemidler. For å forstå rettens virkninger legges det her vekt på å 

forklare hvordan forskjellige aktører tilpasser seg rettsreglene, og hvordan sluttresultatene 

oppstår gjennom samhandling mellom aktørene. … Teoriene brukes til å studere i hvilken 

grad forskjellige privatrettslige regler bidrar til effektiv utnyttelse av forskjellige ressurser…. 

Også visse fordelingsvirkninger analyseres. 

2. På semestersiden står bl.a. følgende under Læringskrav: 

a. Kunnskap  

i. Studenten skal ha kunnskap om hvordan samfunnsøkonomisk teori kan anvendes for å 

analysere virkninger av offentligrettslige og privatrettslige regler. 

ii. Studenten skal kunne analysere hvordan forskjellige aktører tilpasser seg regler om 

rettigheter og plikter, og hvordan samfunnets ressursbruk derved blir påvirket 

b. Ferdigheter 

i. Studenten skal kunne anvende enkel markeds- og velferdsteori for å analysere og utlede 

mulige konsekvenser av endringer i rettsreglene på forskjellige områder. 



ii.  

 

Litteratur 

Hovedlitteraturen er: Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, Oslo 2008. Følgende 

avsnitt er særlig nyttige for besvarelse av oppgaven:  
3.3 Betalingsvillighet og etterspørsel 
3.4 Produksjon og tilbud 
3.5 Modell for bestemmelse av likevektspris og omsatt kvantum i et fullkomment marked 

 4.3 Samfunnsøkonomisk effektivitet 

16 Avtalevilkår i et marked, særlig 16.3 Produktsikkerhet og 16.4 Rettsøkonomisk 
domsanalyse (om støvletthældommen) 

18.3 Teoretisk analyse av mangelsansvaret 

18.4 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen 

20.2 Effektivitetsvirkninger [av skatter og avgifter] 

22.4.4.3 Virkning av skjerpet straff for kjøp av et narkotikum 

 

Veiledning 

Kandidatene kan enten velge å presentere modellverktøyet først og deretter bruke dette til å 

analysere de to spørsmålene som oppgaven stiller, eller de kan presentere modellverktøyet 

samtidig med at de besvarer spørsmålene.  I det følgende er første alternativ valgt. 

 

Analyseverktøy 

For å besvare oppgaven må det benyttes en markedsmodell. Med utgangspunkt i 

hovedlitteraturen for JUS4121 er det naturlige valg modellen for fullkommen konkurranse. 

Modellen må presenteres på en ryddig måte, men en grundig redegjørelse for hvert enkelt 

element i modellen bør ikke kreves (vil ta for mye plass). En passende presentasjon av 

modellen vil bestå av følgende, se figur: 

1. Forklaring av hva en tilbudskurve (T) representerer (inkl. et par setninger om tilbydernes 

adferd). 

2. Forklaring av hva en etterspørselskurve(E) representerer (inkl. et par setninger om 

etterspørrernes adferd). 

3. Påpekning av at resultatet av samspillet mellom aktørene gir en pris som representerer 

likevekt i markedet, og at den videre analyse vil ta utgangspunkt i denne likevektsprisen (P0) 

med tilhørende omsatt mengde M0. 

4. Forklaring av at kurven som representerer tilbudet også (under visse betingelser) 

representerer de marginale alternaivkostnader kostnader (MAK) (de samfunnsøkonomiske 

grensekostnader) ved produksjonen. 

5. Forklaring av at kurven som representerer etterspørselen også representerer etterspørrernes 

marginale betalingsvillighet (MBV) (og dermed verdsettelse) av det som produseres. 

6. Forklaring av at endringer i rettigheter og plikter(og andre forhold som påvirker 

betalingsvillighet og kostnader) kan analyseres ved hjelp av «skift» i kurvene, f.eks. som et 

negativt skift i etterspørselskurven, til E1 i figuren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafen (illustrasjonen) bør så benyttes for å forklare innholdet i begrepet 

samfunnsøkonomisk overskudd i en likevektssituasjon og hvordan dette overskudd deles 

mellom tilbydere og etterspørrere (i et konsumentoverskudd og et produsentoverskudd), se 

fig. 4.1 i Eide/Stavang. 

 
Ad oppgave (a)  
Modellen kan så brukes til å bestemme pris og omsatt mengde av et narkotisk stoff.  
 
Det kan her være naturlig å forutsette at tilbudskurven er tilnærmet horisontal (dvs. nesten 
konstante grensekostnader og marginale alternativkostnader), og at tilbudskurven for 
avhengige brukere er «bratt», (slik det er gjort i fig 22.5 i Eide/Stavang 2008), men dette er 
ikke avgjørende for en akseptabel analyse. 
 
Det må forklares at strengere straff for kjøp av et narkotisk stoff fører til et negativt skift i 
etterspørselskurven. Likevektsløsningen representerer den effektive løsning både før og etter 
skiftet. Virkningene på pris og omsatt mengde, samt fordelingsvirkninger, vil være avhengig 
av forutsetninger som gjøres om kurvenes helning og etterspørrernes vurdering av 
straffetrusselen. Det vil styrke en besvarelse om kandidaten gir en god drøftelse av 
betydningen av forskjellige forutsetninger om kurvenes helning og om etterspørrernes 
vurdering av den endrede straffetrussel.   
 
Siden modellen for fullkommen konkurranse er en partiell modell, gir den ikke svar på om 
strengere straff for kjøp av et narkotisk stoff er ønskelig ut fra et overordnet 
samfunnsøkonomisk synspunkt. Også dette spørsmål er drøftet i Eide/Stavang 2008, men 
det anses ikke naturlig at dette stoffet brukes i en besvarelse av oppgaven.  
 
Ad oppgave (b) 

Kandidaten bør her forklare at redusert garantitid vil føre til at etterspørrerne verdsetter 

mobiltelefoner lavere enn før, dvs at den marginale betalingsvillighet blir lavere, og at 

etterspørselskurven derved får et negativ skift. Videre bør det på tilsvarende vis forklares at 

redusert garantitid vil redusere produsentenes kostnader (lavere kvalitet, færre 

omleveringer,…), dvs at de marginale kostnader vil bli lavere, og at tilbudskurven derved får 

et negativ skift.  
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Avhengig av det kvantitative forholdet mellom skiftene, kan den omsatte mengde pga  

redusert garantitid bli enten  høyere eller lavere enn i utgangspunktet. Markedsprisen vil bli 

lavere. Hvorvidt endringen vil innebære en fordel for kjøperne som gruppe (større 

konsumentoverskudd), vil avhenge av forholdet mellom de to «skiftene».  En sentral 

konklusjon, som i hvert fall de beste studenter bør få frem, er at den endrede garantitid enten 

er til fordel for begge grupper av markedsdeltagere (høyere konsumentoverskudd og høyere 

produsentoverskudd) eller til ulempe for begge grupper. Ifølge modellen er det ikke mulig at 

den ene gruppe kan komme bedre ut på den andres bekostning.  Hvis begge grupper kommer 

bedre ut, innebærer redusert garantitid en økning i det samfunnsøkonomiske overskudd.  

 

Selv om konklusjonene om fordeling er klare med hensyn til de to gruppers fordeler eller 

ulemper, kan saken stille seg annerledes for den enkelte kjøper.  En god student vil her drøfte 

betydningen av om den enkelte kjøper er risikonøytral eller har risikoaversjon. Selv en kjøper 

med risikoaversjon kan foretrekke en lavere garantitid hvis markedsprisen reduseres mer 

enn personens sikkkerhetsekvivalent (jfr. avsnitt 18.3). 

 

Oppgaven gir anledning til å drøfte betydningen av deklaratorisk og preseptorisk rett, særlig 

muligheten for å avtale seg rundt regler om garantitid (før og etter en endring).  

 

Litteraturen for faget tilsier at så godt som alle studenter vil kunne besvare oppgavene et 

stykke på vei, samtidig som det er mye stoff i de forskjellige avsnitt som kan brukes for dem 

som stiler mot beste karakter. 


