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BOKMÅL 

 

Du skal skrive en av følgende tre oppgaver. 

 

1. Det er foreslått å innføre en rushtidsavgift på kollektivtransport i Oslo. Vurder et slikt 

forslag fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. 

2. Oslo kommune vurderer å søke om å arrangere olympiske vinterleker i 2022. Du er, 

som samfunnsøkonom, bedt om å sette opp en nytte-kostnadsanalyse for å veie 

gevinster og kostnader ved et slikt arrangement. Gjør rede for de momenter du vil 

trekke inn i en slik analyse. 

3. Bruk makroøkonomisk teori til å drøfte hvorvidt nedskjæringer og kutt i offentlige 

budsjetter kan føre til økonomisk vekst i Europa i de nærmeste årene. 

 

 

ENGLISH 

You are asked to answer one of the three problems below: 

 

1. It has been proposed to impose a congestion tax on public transportation in Oslo. 

Discuss such a proposal from an economic point of view. 

2. Oslo Municipality is for the moment discussing whether the city is going to host the 

Olympic Winter Games in 2022. You are asked, as an economist, to present a cost-

benefit analysis for evaluating benefits and costs for such an event. Discuss what 

factors you will introduce into such an analysis.  

3. Use macroeconomic theory to discuss whether austerity and cut in public budgets 

might lead to economic growth in Europe in the coming years.  


