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Oppgave 1 (20 %) 

Statens lånekasse gir stipend og lån til utdanning til norske studenter.  

(a) (10 %) Nevn underliggende markedssvikt som kan være relevante som begrunnelse for 

lånekassen. Forklar markedssviktene, samt hvorfor de er relevant i dette tilfellet.  

(b) (10 %) Nevn andre grunner (utenom markedssvikt) som kan relevante som begrunnelse for 

lånekassen. Begrunn svaret. 

 

Oppgave 2 (20%)  

Forklar forskjellen på et utilitaristisk og rawlsiansk fordelingssyn. Illustrer og forklar hvordan 

indifferenskurvene vil se ut ved de to fordelingssynene.  

 

Oppgave 3 (40%) 

(a) (15%) Hva er en nytte-kostnadsanalyse? Forklar. Presiser hvilket verdsettingsprinsipp som 

brukes, og hva som er sammenlikningsgrunnlaget når man vurderer et tiltaks konsekvenser.  

(b) (5%) Hvordan defineres et «samfunnsøkonomisk lønnsomt» tiltak i norske myndigheters 

retningslinjer for nytte-kostnadsanalyser i offentlig sektor?  

(c)  (5%) Hvis et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt etter definisjonen i b, er tiltaket da 

nødvendigvis en Paretoforbedring? Begrunn svaret ditt. 

(d) (5%) Hvis et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt etter definisjonen i b, gir tiltaket da 

nødvendigvis økt velferd for samfunnet som helhet? Begrunn svaret ditt.    

(e) (10%) Forklar kort, med dine egne ord, hvordan man i nytte-kostnadsanalyser sammenlikner 

konsekvenser som oppstår på ulike tidspunkt.  

 

Oppgave 4 (20 %) 

I Norge har vi i tilnærmet gratis tilgang til de fleste helsetjenester. Helsetilbudet er finansiert av 

myndighetene via skatteinntekter, og kan betraktes som en obligatorisk, offentlig helseforsikring. 

Noen land har i større grad et privat helseforsikringsmarked.  

Følgende tre forhold vil kunne påvirke effektiviteten i et privat helseforsikringsmarked.  

i) Uheldig utvalg (adverse selection) 

ii) «Fløteskumming» («cream skimming») 

iii) Atferdsrisiko (moral hazard) 

Trekker forholdene i retning av å gjøre et privat helseforsikringsmarked med frivillig forsikring mer 

eller mindre effektivt, sammenliknet med en obligatorisk, offentlig helseforsikring? Diskuter. 
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