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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

BOKMÅL 

Eksamen i: ECON3010 Anvendt økonomisk analyse 

 

Eksamensdag: 31.05.2013    Sensur blir annonsert: 19.06.2013 

Tid for eksamen: kl. 09.00 – 15.00 

 

Oppgavesettet er på 2 sider 

 

Tillatte hjelpemiddel: 

 Alle trykte og skrevne hjelpemiddel 

 

Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 

ståkarakter.  F er ikke bestått. 

 

 

 

ENGLISH 

Exam in: ECON3010 – Applied Economic Analysis 

    

Date for exam: 31.05.2013    Grades will be given: 19.06.2013 

Time for exam: 09.00 – 15.00 o’clock 

 

The problem set covers 2 pages   

 

English version on page 2 

 

Resources allowed: 

 All printed and written resources 

 

The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 

 

 

 

ECON3010 vil gjennomgå en periodisk emneevaluering våren 2013, og alle studenter 

oppmeldt i emnet er invitert til å delta. Evalueringen skjer via nettskjema som er åpent 

frem til 6.juni. Nettskjemaet finner du på kursets emneside. 

 

ECON3010 will undergo a periodic course evaluation in the spring of 2013, and all 

students signed up for the course are invited to participate. The evaluation will be 

conducted through an online evaluation form, and the deadline to participate is June 6. 

You can find the online evaluation form on the course website. 
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BOKMÅL 

 

Du skal skrive én av følgende oppgaver: 

 

 

1. Tenk deg at det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av 

hvorvidt private utgifter til tannpleie bør komme inn under offentlige 

trygdeordninger. Gjør rede for momenter du vil trekke inn i en slik analyse. 

 

2. Det er fremmet et forslag om en «handlingsregel» som sier at offentlige 

utgifter ikke skal vokse raskere enn bruttonasjonalproduktet. Vurder en slik 

regel med utgangspunkt i økonomisk teori. 

 

3. Det har blitt fremsatt, særlig i kuldeperioder, forslag om at strømprisen må 

settes ned av fordelingspolitiske grunner. Drøft et slikt tiltak fra et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. 

 

 

ENGLISH 

 

You are asked to answer one of following problems: 

 

 

1. Assume that you are to make a cost-benefit analysis of the question whether 

private expenditures on dental care should be financed through social 

security. Provide a set of issues that you would bring into such an analysis. 

 

2. It has been suggested to introduce a “rule of action” saying that public 

expenditures should not grow faster than gross national product. Evaluate 

this proposal by using economic theory. 

 

3. During cold periods of the year it has often been suggested that the price of 

electricity has to be lowered due to distributional reasons. Discuss this 

proposal from an economic perspective. 


