
Oppgave 1 (teller 30%) 

Kommunestyret i en kommune skal vedta ny arealplan. Planen skal vedtas ved flertallsbeslutning. Det 

foreligger tre alternativer: 

A. Miljøalternativet: Nye verneområder etableres i kommunens våtmarksområder. Tidligere vernede 

våtmarksområder forblir vernet. Det innføres sterke restriksjoner på biltrafikk i sentrum.  

B. Avreguleringsalternativet: Det etableres ingen nye verneområder eller restriksjoner på biltrafikk. 

Vernevedtak for tidligere vernede våtmarksområder oppheves, slik at flere typer aktivitet, inkludert 

en viss næringsaktivitet, nå vil bli tillatt i disse områdene.  

C. Vekstalternativet: Det etableres ingen nye verneområder eller restriksjoner på biltrafikk. Tidligere 

vernede våtmarksområder omreguleres til industriareal. I disse områdene vil kommunen investere i 

veier, parkeringsplasser og annen infrastruktur for å legge til rette for industribygg og annen 

næringslivsaktivitet.  

Kommunestyret er sammensatt av tre grupper, som hver har like mange representanter: 

«Miljøpartiet», «Partiet til næringslivets fremme», og «Liberalistpartiet mot offentlig regulering».  

Det vil bli votert på følgende måte: Alternativene settes parvis opp mot hverandre, der vinneren i 

hvert par er det alternativet som får flest stemmer. Hvis to slike voteringer gir en entydig vinner, blir 

dette vinneralternativet kommunens arealplan. Hvis vinneren ikke er entydig etter to voteringer, 

settes vinnerne fra de to første voteringene opp mot hverandre, og det alternativet som da får flest 

stemmer, blir kommunens arealplan.  

1a) (teller 15%)  

Anta at Liberalistpartiet foretrekker A framfor C. Er det da rimelig å gå ut fra at vi har entoppede 

preferanser i denne saken? Forklar.  

Det er rimelig å tro at partiene vil ha følgende rangering av alternativ (nedenfor bruker jeg 

ulikhetstegn for å indikere retning av preferanse, f.eks. betyr A>B at A er bedre enn B): 

Miljøpartiet: A > B > C 

Partiet til næringslivets fremme: C > B > A 

Liberalistpartiet: B > A > C 

  



Dette kan tegnes inn i en figur slik, der y-aksen angir graden av preferanse, miljøpartiets preferanser 

er grønne, næringslivspartiet er blå og liberalistene lilla: 

 

  

 

 

 

 

 

Av figuren ser vi at ingen av kurvene har mer enn én topp. Preferansene er altså entoppede.  

Dette er kanskje litt overraskende, da de tre partiene er opptatt av tre ulike dimensjoner innen 

politikken (miljø, næringsinteresser og deregulering). Miljø- og næringsinteressene vil antakelig ofte 

stå i direkte motstrid til hverandre, mens liberalistene av og til vil kunne støtte miljøinteressene, av 

og til næringslivsinteressene. I denne saken er liberalistenes preferanser imidlertid slik at de opptrer 

som om de ønsket et kompromiss mellom miljøvernerne og næringslivsinteressene, selv om deres 

motivasjon egentlig er en annen (deregulering). Dermed kan vi sortere alles preferanser etter en og 

samme målestokk, der miljøvernerne er «venstrevridde», næringslivsinteressene «høyrevridde» og 

liberalistene «moderate» (langs x-aksen i figuren). 

1b) (teller 10%)  

Anta at Miljøpartiet har ordføreren, og at ordføreren bestemmer voteringsrekkefølgen. Hvilken 

voteringsrekkefølge vil du anbefale ordføreren å velge? Hvorfor? Forklar.  

Det spiller ingen rolle. Preferansene er entoppede, og da vil vi ikke få valgsykler. 

Dette kan bekreftes på flg. måte: I votering mellom A og B vil B vinne (to grupper foretrekker B mot 

A). I votering mellom B og C vil B vinne (to grupper foretrekker B). Denne prosedyren gir altså B som 

vinner. 

I votering mellom A og B vil B vinne. I votering mellom A og C vil A vinne. Dette gir B som vinner, fordi 

vi allerede (i første votering) har slått fast at B slår A. 

B er altså en entydig vinner, uansett hvilken voteringsrekkefølge ordføreren velger.  

1 c) (teller 5%)  

Ville svarene dine i oppgave 1 a) og 1 b) blitt annerledes hvis vi i stedet hadde antatt at 

Liberalistpartiet foretrekker C framfor A, mens alle preferanser forøvrig var som før? 

Nei. I figuren over ville dette ikke påvirket om preferansene var entoppede, fordi liberalistene 

fortsatt har sin topp i B.  
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Merk at alle svarene over avhenger av hvilken preferansestruktur kandidaten har antatt at de ulike 

partiene har. Preferansene angitt i løsningsforslaget over synes rimelige, men om kandidaten har 

argumentert godt for noe annet, og denne andre preferansestrukturen leder til valgsykler, bør svar i 

tråd med dette aksepteres som fullgodt.  

Oppgave 2 (teller 70%) 

2 a) (teller 5%)  

Forklar de to begrepene Pareto-forbedring og Pareto-optimalitet. 

En Pareto-forbedring er en endring som innebærer at noen får økt nytte, uten at andre får sin nytte 

redusert. En Pareto-optimal situasjon er en situasjon der ingen Pareto-forbedring er mulig: de eneste 

mulige måtene å øke noens nytte innebærer også å redusere andres nytte. 

2b) (teller 10%)  

Forestill deg et samfunn med kun to personer. Betrakt to mulige tilstander i dette samfunnet, X og Y. 

Tilstand X er Pareto-optimal, Y er det ikke. Basert på disse opplysningene, kan du vite om en endring 

fra Y til X er en Paretoforbedring? Begrunn svaret ditt. Illustrer gjerne med en figur.    

Nei, det kan vi ikke vite. Figuren nedenfor, fra forelesning 1, høst 2017, viser dette. Hvis den 

Paretooptimale X korresponderer til punkt C i figuren, og Y korresponderer til punkt D, vil begge ha 

høyest nytte i C, og en endring fra Y til X (D til C) er en Pareto-forbedring. Hvis X derimot 

korresponderer til A i figuren, og Y fremdeles korresponderer til D, vil bevegelsen fra A til D (Y til X) gi 

person 1 høyere nytte, men 2 lavere nytte, og ikke være noen Paretoforbedring.  

 

2 c) (teller 10%)  

Hva er en nytte-kostnadsanalyse? Forklar. Presiser hvilket verdsettingsprinsipp som brukes, og 

hva som er sammenlikningsgrunnlaget når man vurderer et tiltaks konsekvenser.  

Svar: En metode for å veie sammen positive og negative konsekvenser av tiltak. Det likner private 

bedrifters lønnsomhetskalkyler, men omfatter virkninger for alle i den relevante befolkningen 



(ikke bare én aktør, f.eks. en bedrift), og i prinsippet også alle konsekvenser som ikke er priset i 

markedet.  

Verdsettingsprinsippet er at verdien av en konsekvens er lik befolkningens betalingsvillighet for å 

oppnå konsekvensen (evt. kompensasjonskrav for å unngå den; hvis tiltakene er marginale, 

spiller det ingen rolle hvilken av disse man bruker). Kostnader verdsettes ved verdien av beste 

alternative anvendelse, som igjen anslås ved betalingsvilligheten for alternativ bruk av ressursen 

(«befolkningens betalingsvillighet» er dermed et dekkende svar når det gjelder 

verdsettingsprinsipp). Metoden er utarbeidet for å brukes for marginale tiltak (tiltak som ikke i 

seg selv påvirker priser og relative verdier).  

For å bedømme hvilke virkninger et tiltak har, sammenlikner man med et nullalternativ eller 

basisalternativ, som skal reflektere situasjonen uten tiltaket. Merk at dette ikke nødvendigvis er 

det samme som dagens situasjon: Hvis man f.eks. venter trafikkvekst, skal basisalternativet 

reflektere dette.   

En god besvarelse kan variere noe i innhold, men må i det minste presisere og forklare prinsippet 

om summering av befolkningens betalingsvillighet, og hva et basisalternativ er. 

 

2 d) (teller 5%) Forklar kort hvordan man i nytte-kostnadsanalyser sammenlikner konsekvenser 

som oppstår på ulike tidspunkt.  

Ved hjelp av diskontering og nåverdiberegning. Alle gevinster og kostnader i tiltakets levetid 

neddiskonteres til sin verdi i dag, nåverdien, før de summeres. Likner bankenes rente- og 

rentesrenteberegning, men beregningen blir i en viss forstand omvendt: Rente- og 

rentesrenteberegning på et lån får lånesummen til å stige over tid, vurdert fra et fremtidig 

tidspunkt; ved diskontering beregner vi reduksjonen i verdi av en fremtidig konsekvens ved at vi 

betrakter den fra «i dag», ikke fra det fremtidige tidspunktet.  

Et tiltaks netto nåverdi kan beregnes slik:  

1. Finn netto total betalingsvillighet (NBV) for hvert år t=0,…T i tiltakets levetid (summen av 

alles betalingsvillighet for konsekvenser i år t, minus summen av alle kostnader i periode t). 

2. Diskonter hvert beløp: Divider det med (1+r)t 

3. Summér: 𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝐵𝑉0 +
𝑁𝐵𝑉
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4. Resultat: Tiltakets netto nåverdi  

Kurset har i svært liten grad brukt matematikk, og det kreves ikke nødvendigvis at studentene 

gjengir formelen over. Om de ikke gjør det, må de vise ved verbal beskrivelse at de forstår hva 

diskontering er og hvilken rolle den spiller i NKA. 

2 e) (teller 10%) Anta at det skal gjennomføres en nytte-kostnadsanalyse av et tiltak som 

reduserer trafikkstøy for en befolkningsgruppe. Hvordan kan en slik konsekvens i praksis 

verdsettes for å kunne inkluderes i en nytte-kostnadsanalyse?  



Verdsettingprinsippet er (som over) befolkningens betalingsvillighet. Trafikkstøy er ikke noe 

markedsgode, og vi kan derfor ikke ta utgangspunkt i noen markedspris. Det finnes imidlertid 

metoder til å anslå betalingsvilligheten. To hovedtyper er direkte og indirekte metoder. Ved 

direkte metoder spør man folk direkte om deres betalingsvillighet (f.eks. «hvor mye er du 

maksimalt villig til å betale per år for den aktuelle reduksjonen i trafikkstøy?»). Det finnes også 

andre spørremetoder (for eksempel er det som kalles valgeksperimenter eller Choice 

Experiments mye brukt). Ved indirekte metoder forsøker man å slutte seg til betalingsvilligheten 

ut fra folks markedsatferd i markeder som er knyttet til miljøgodet (her redusert trafikkstøy). For 

eksempel kan man analysere eiendomspriser i områder med varierende omfang av trafikkstøy, 

og ved økonometriske teknikker (statistisk analyse) anslå hvor mye mer folk er villige til å betale 

for eiendommer i områder med noe mindre trafikkstøy.    

2 f) (teller 5%) Hvordan defineres et «samfunnsøkonomisk lønnsomt» tiltak i norske 

myndigheters retningslinjer for nytte-kostnadsanalyser i offentlig sektor?  

Svar: «Dersom betalingsvilligheten for alle tiltakets nyttevirkninger er større enn summen av 

kostnadene, defineres tiltaket som samfunnsøkonomisk lønnsomt» (sitat fra rundskriv R 109-14, på 

pensum). Med andre ord: total netto betalingsvillighet (BV minus kostnader) er positiv.  

2 g) (teller 10%) Hvis et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt etter definisjonen i 2f), er tiltaket 

da nødvendigvis en Paretoforbedring? Begrunn svaret ditt. 

Svar: Nei. Det vil som regel være både vinnere og tapere. Det er en potensiell Paretoforbedring, i den 

forstand at hvis man uten kostnad kunne omfordele inntekt slik at vinnerne kompenserte taperne, 

ville prosjektet kunne gjøres til en Paretoforbedring, fordi total BV ≥ totale kostnader. Men hvis minst 

en person taper, og ikke kompenseres, er ikke tiltaket en Paretoforbedring. 

2 h) (teller 10%) Hvis et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt etter definisjonen i 2f), kan vi da 

uten ytterligere antakelser hevde at tiltaket gir økt velferd for samfunnet som helhet? Begrunn 

svaret ditt.  

Svar: Nei. Det kommer an på 1) hvilken velferdsfunksjon man bruker, altså hva hvordan man 

definerer «velferd» (eller «et godt samfunn»); og 2) hvordan man måler og sammenlikner 

individuelle nytteendringer. Generelt vil det være sammenfall mellom samf.øk. lønnsomhet (definert 

som positiv total netto betalingsvillighet) og forbedringer i samfunnets velferd bare hvis en ekstra kr 

er like viktig for samfunnet uansett hvem den tilfaller. (Hvorvidt dette holder eller ikke, kommer an 

på 1) og 2) over.)   

2 i) (teller 5%) Forklar de to begrepene kostnadseffektivitetsanalyse og kostnads-

virkningsanalyse. 

Sitat fra NOU 2012:16, kap. 2.2 (på pensum):  

«Dersom de ulike tiltakene som skal sammenliknes, har like nytteeffekter eller nytteeffekter 

som kan måles ved en felles skala, er det ikke nødvendig å verdsette nytten i kroner for å 

rangere tiltakenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Rangeringen vil uansett bare avhenge av 

tiltakenes kostnader. En kostnadseffektivitetsanalyse innebærer å rangere tiltak etter 

kostnader, og finne det tiltaket som vil realisere et ønsket mål til en lavest kostnad. 



I en del sammenhenger vil det være vanskelig eller ikke ønskelig å verdsette nyttesiden i 

kroner, samtidig som ulike tiltak har ulike nytteeffekter. En kan da beregne kostnadene ved 

tiltakene på vanlig måte, mens nyttevirkningene beskrives best mulig, men ikke nødvendigvis 

i kroner eller på en felles skala. Dette blir kalt kostnadsvirkningsanalyser (NOU 1998: 16). 

Kostnadsvirkningsanalyser gir ikke grunnlag for å rangere tiltakene etter samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet, men gir likevel verdifull informasjon for beslutningstakerne.» 


