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VIKTIG	INFORMASJON

UNIVERSITETET	I	OSLO

ØKONOMISK	INSTITUTT
	
Herunder	følger	viktig	informasjon	om	digital	eksamen	i	ECON3010.	Vennligst	les	gjennom	siden	før	du
begynner	å	besvare	selve	eksamensoppgaven.
	
	

Oppgavesettet:

Denne	eksamen	består	av	to	oppgaver,	med	en	side	per	oppgave.	Du	skal	velge	en	av	de	to	oppgavene,	og
du	skal	kun	besvare	den	ene	oppgaven.	Du	kan	navigere	mellom	sidene	ved	å	bruke	piltastene	nederst	til
høyre,	eller	hoppe	direkte	til	de	ulike	oppgavene	på	nederste	linje.	Du	finner	selve	oppgaveteksten	over
skrivefeltet,	mens	vedlegg	tilhørende	oppgaven	er	i	et	eget	pdf	dokument	ved	siden	av	der	du	skriver	din
besvarelse.
	

Digital	håndtegning	(Scantron):

Det	er	svært	viktig	at	du	setter	av	tid	til	å	fylle	inn	oppgavekoden	og	annen	eksamensinformasjon
(kandidatnummer,	emnekode,	etc.)	på	arket/-ene	du	bruker	som	skal	legges	ved	din	besvarelse.
Oppgavekoden	din	finner	du	nederst	på	siden	til	oppgaven	i	Inspera.	Fyll	inn	på	riktig	måte.	Husk	å	levere
ark	til	eksamensvakten	når	du	er	ferdig.
	
På	denne	eksamenen	kan	du	lage	håndtegninger	(på	scantron-ark)	som	vedlegg	til	oppgaven	din	hvis	du
ønsker	det.	Du	kan	bruke	så	mange	ark	du	trenger.	Tanken	er	at	hvis	du	for	eksempel	ønsker	å	lage
en	tegning,	formel	e.l.	som	er	vanskelig	for	deg	å	lage	direkte	i	Inspera,	så	kan	du	skrive	denne	på	dette
arket	for	så	å	legge	det	ved	besvarelsen	din.	
	

Trenger	du	hjelp?	Spør	IT-eksamensvakten

	

Tillatte	hjelpemidler:

Det	er	tillatt	å	bruke	ordbok.	Ordboken	skal	kontrolleres	av	SV-infosenter	på	forhånd.
	

Tilgang	til	besvarelsen:

Du	får	ikke	tilgang	til	besvarelsen	din	med	en	gang	etter	at	du	har	levert.	Grunnen	til	dette	er	at	scantron-
arkene	først	må	skannes	og	legges	ved	oppgaven	til	hver	enkelt.	Det	vil	bli	lagt	ut	beskjed	på	semestersiden	til
ECON3010	når	du	har	fått	tilgang	til	besvarelsen	din	igjen.	Dette	gjelder	også	for	deg	som	ikke	bruker
Scantron-ark,	siden	alle	vil	få	tilgang	til	sin	egen	besvarelse	samtidig.
	

Vurdering:

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

Sensur	kunngjøres:	13.06.2018
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1 Oppg.	1

Oppgave	1

I	Norge	er	det	å	eie	egen	bolig	subsidiert,	først	og	fremst	gjennom	gunstig	beskatning	av	egen	bolig,
men	også	gjennom	subsidiert	sparing	til	egen	bolig	for	ungdom	(BSU)	og	rimelige	lån	i	Husbanken.	
Drøft	virkningene	på	fordeling	og	effektivitet	av	en	slik	boligpolitikk.	Se	spesielt	på	hvor	godt
denne	politikken	virker	i	de	største	byene.

Du	finner	relevant	bakgrunnsinformasjon	for	dette	i	vedlegget.	Husk	å	scrolle	nedover	i	vedlegget
for	å	se	hele	dokumentet.

Skriv	ditt	svar	her...
	

2 Oppg.	2

Oppgave	2

Norsk	landbruk	mottar	betydelig	støtte,	både	i	form	av	direkte	subsidier	og	beskyttelse	mot	import-
konkurranse.	Støtten	er	blant	annet	begrunnet	med	hensynet	til	bosetting	i	distriktene	og
matsikkerhet.	OECD	argumenterer	i	sin	landrapport	for	Norge	2016	for	en	betydelig	reduksjon	i
støtten	til	landbruket.	Begrunnelsen	er	at	det	høye	støttenivået	hemmer	frihandel	og	gir	ineffektiv
ressursbruk.	Gi	en	samfunnsøkonomisk	vurdering	av	landbruksstøtte	med	utgangspunkt	i	økonomisk
teori.

Du	finner	relevant	bakgrunnsinformasjon	for	dette	i	vedlegget.	Husk	å	scrolle	nedover	i	vedlegget
for	å	se	hele	dokumentet.

Skriv	ditt	svar	her...
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Vedlegg tilhørende oppgave 1 

 

1. Klipp fra avisartikkel om boligskatt (Aftenposten), s. 1-3 

2. Klipp fra avisinnlegg om BSU-ordningen (Dagbladet), s. 3 

3. Klipp fra NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal 

økonomi, s. 4-5 

 

1. Om boligskatt, fra Aftenposten 04.09.2012. 

Norske og internasjonale økonomer mener økt boligskatt vil dempe prisgaloppen og 

styrke norsk økonomi. 

— Bolig er hellig i Norge, og lave boligskatter har vært et mantra i norsk politikk siden 

krigen. Derfor tør ingen røre disse skattene, sier Ola H. Grytten, professor i samfunnsøkonomi 

ved Norges Handelshøyskole. 

Staten har aldri tjent mer på boligskatter. Den upopulære dokumentavgiften vil alene gi 7,5 

milliarder kroner i skatteinntekter i år, og andelen kommuner med eiendomsskatt på bolig har 

vokst til 45 prosent. 

Til tross for dette er norske boligskatter fortsatt svært lave sammenlignet med andre vestlige 

land. 

I årene 2007-2010 utgjorde inntekter fra skatt på eiendom i Norge 1,2 prosent av 

bruttonasjonalproduktet (BNP), ifølge OECD. 

I Storbritannia er boligskattinntektene over tre ganger så høye og utgjør 4,3 prosent av 

BNP. 
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— Norske boliger er veldig lavt skattet, noe som fører til at eiendom blir et 

spekulasjonsobjekt. Det driver prisene kunstig høyt og gjør det vanskelig å komme seg inn på 

boligmarkedet. I tillegg ender altfor mye av sparepengene våre opp i eiendomsinvesteringer, 

sier Grytten. 

- Skatten vekker angst 

Storbritannia, som topper statistikken, har en rekke ulike boligskatter, blant annet en 

eiendomsskatt som betales til lokale myndigheter. Denne var i snitt 11.000 kroner pr. 

husstand i 2011. Britene har også en såkalt «stamp duty» som tilsvarer den norske 

dokumentavgiften. 

I Norge ligger satsen flatt på 2,5 prosent, mens den i Storbritannia varier med prisen. 

Huskjøp til under 125.000 pund (1,2 mill. kr) er fritatt, mens en bolig til 3,5 millioner kroner 

belastes med 3 prosent. Kjøpere av dyre eiendommer til over 2 millioner pund (18,5 mill. kr) 

må betale syv prosent. 

Også Finland og Sverige ligger i bunnen av statistikken fra OECD. Professor i skatterett ved 

BI, Ole Gjems-Onstad, sier boligskatt er en viktig politisk sak også i våre naboland. 

-I Sverige har de borgerlige kuttet boligskatten kraftig etter at de kom til makten i 2006. 

Dette er en skatt som er politisk følsom. En av grunnene til at Socialdemokraterna tapte 

valget, var folks reaksjon på økninger i boligskatten, sier Gjems-Onstad. 

Han har forsket på boligskatter i flere land og mener å ha funnet en smertegrense. 

— Det blir uro når folk skattes mer enn én prosent av markedsverdien av boligen sin. 

Eiendomsskatt vekker angst fordi størrelsen ikke har sammenheng med inntekt eller hvor 

likvid du er. Derfor kan enkelte få en følelse av at de mister kontrollen, sier Gjems-Onstad. 
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- Bra for økonomien 

Aftenposten har tidligere skrevet at norske boligpriser har vokst mest i OECD de siste fem 

årene. Det internasjonale pengefondet (IMF) og OECD anbefaler Norge å gjennomføre 

betydelige boligskattøkninger for å dempe prisveksten. Dette skal kombineres med 

omfattende kutt i andre skatter, som inntektsskatten og selskapsskatten.» 

 

 

 

 

2. Klipp fra innlegg skrevet av Tarald Laudal Berge og Martin Eckhoff 

Andresen (Doktorgradsstipendiater ved UiO) i Dagbladet, datert 

24.07 2015. 

«BSU-ordningen har siden 2003 gitt unge skattefradrag for boligsparing. At boligmarkedet 

ekskluderer mange unge er riktig, men å øke BSU-rammen for å «hjelpe flere unge inn på 

boligmarkedet» er kontraproduktivt. De framsettes heller ikke data for å underbygge 

påstanden om at BSU-ordningen hjelper de unge som faktisk sliter med egenkapitalkrav inn 

på boligmarkedet. 

BSU-sparing registreres i selvangivelsen. Fra SSB originale BSU-data fra 2009 finner vi 

tydelige, strukturelle forskjeller på hvem som nyter godt av ordningen. Av en million 

nordmenn mellom 18 og 33 år, sparte 30 prosent i BSU i 2009. Men, deles de sparende opp i 

fire like store grupper basert på foreldres inntekt, finner vi at kun 18 prosent av de med 

foreldre med samlet inntekt under 200 000 kroner sparte, mens 37 prosent av de med foreldre 

med en samlet inntekt over 800 000 gjorde det samme. 

For dem som maksimerte BSU-sparing er trenden sterkere - det er også denne gruppa som vil 

dra nytte av økt BSU-ramme. Mens under 8 prosent av de med lav foreldreinntekt sparte 

maksimalt, gjorde nesten 18 prosent av de fra familier med høy inntekt det samme. 

Konsekvensen er at kjøpekraften til ungdom fra velstående familier styrkes relativt til ungdom 

fra trangere kår.» 
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3. Klipp fra NOU 2014:13 kapittel 12.4  

4. «Verdsettingsreglene og effekter på sparesammensetningen 

«Tabell 12.1 Avkastning etter skatt1 for ulike spareplasseringer ved et sparebeløp på 2 mill. 

kroner, en nominell avkastning før skatt på 4 pst. og en inflasjon på 2,5 pst. Skatt med 2014-

regler. Kroner 

 

Obligasjon Sekundærbolig Primærbolig 

Nominell avkastning 80 000 80 000 80 0002 

Inntektsskatt 21 600 21 600 0 

Formuesskatt 20 000 12 000 5000 

Samlet skatt 41 600 33 600 5 000 

Nominell avkastning etter skatt 38 400 46 400 75 000 

Realavkastning etter skatt -11 600 -3 600 25 000 

Realavkastning etter skatt (pst.) -0,6 -0,2 1,3 

Effektiv skattesats3 (pst.) 138,7 104,5 68,8 

1Det er sett bort fra eventuell kommunal eiendomsskatt. 

2Inntektene kan bestå av enten beregnet inntekt av egen bolig, utleieinntekter ved delvis utleie 

eller verdistigning. 

3Effektiv skattesats er lik differansen mellom realavkastningen før skatt og realavkastningen 

etter skatt, målt i forhold til realavkastningen før skatt. 

Kilde: Utvalget. 
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Eksemplet viser hvordan skattereglene påvirker lønnsomheten av å spare i bolig, hhv. 

primærbolig og sekundærbolig (for utleie), sammenlignet med å spare i obligasjoner (eller 

velge en annen finansiell plassering). Forskjellen i avkastning mellom obligasjoner og 

sekundærbolig skyldes i dette eksemplet utelukkende at utleiebolig verdsettes til 60 pst. i 

formuesskatten, mens obligasjoner beskattes i sin helhet. Tabellen illustrerer videre at 

insentivene til å spare i primærbolig skyldes særlig fraværet av løpende inntektsbeskatning, 

men forsterkes av lave ligningsverdier (25 pst. av markedsverdi) i formuesskatten. I tillegg er 

salg av egen bolig skattefri hvis skattyter tilfredsstiller botidskravet, og utleie av egen bolig er 

skattefri såfremt verdien av utleiedelen ikke overstiger halvparten av boligens samlede verdi. 

Summen av skattefordeler kombinert med fullt gjeldsfradrag gir et sterkt motiv til å investere 

i egen bolig og i eiendom generelt.» 
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Vedlegg tilhørende oppgave 2 

 

 

1. Utdrag fra OECDs landrapport for Norge 2016, “Agricultural 

reform is needed to make rural economies sustainable”  

*Utdraget er på de tre første sidene. Sidetallene på arkene i 

vedlegget er fra rapporten (side 31-33). 

 

2. Meld.st. 9 (2011-2012), Landbruks- og matpolitikken. Kapittel 

1 «Velkommen til bords» 

*Kapittelet er på 22 sider. Etter kapittelet er det en side med 

oversikt over forkortelser. 
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