
ECON3010 V 2011 Seminaroppgaver 

 

Seminar 1 (uke 5)  

Mange hevder at det er en skam at det offentlige ikke greier å løse alle oppgaver, så rike som 
vi er blitt. Drøft påstanden.  

Seminar 2 (uke 6)  

Diskuter påstanden: ”Vi kan bruke betydelig mer av våre petroleumsinntekter hjemme enn 
hva handlingsregelen tilsier.” 

Seminar 3 (uke 7)  

Diskuter påstanden: ”Innenlandsk bearbeiding av råvarer vil alltid gi økt verdiskaping. 
Myndighetene bør derfor legge forholdene  til rette for slik bearbeiding.”   

Seminar 4 (uke 9)  

Det blir hevdet at offentlige investeringer finansiert ved opplåning i større grad velter byrder 
over på framtidige generasjoner enn hva skattefinansiering vil gjøre.  Diskuter dette 
spørsmålet.  

Seminar 5 (uke 10)  

I Norge betales det avgift på elektrisk kraft. Det har vært argumentert  for å redusere 
elavgiften i kuldeperioder med ekstraordinært høy strømpris for å redusere ulempene for 
befolkningen. Drøft fordeler og ulemper ved en slik politikk.  

Seminar 6 (uke 11)  

Hva slags utfordringer møter en når en skal analysere sammenhengen mellom sykefravær og 
sykelønnsordninger?  

Seminar 7 (uke 12)  

Gjennomgang av obligatorisk øvelsesoppgave  

Seminar 8 (uke 13) 

En utenlandsk turist som kommer til Norge, spør deg hvorfor det er så dyrt her. Formuler et 
svar.  

 

 

 

 



Seminar 9 (uke 14) 

Anta at veien mellom Innbygd og Utbygd går rundt et nes. Det blir foreslått å lage en tunnel  
gjennom fjellet for å forkorte veien vesentlig. I så fall gjennomføres dette som et statlig 
prosjekt.  Til prosjektet behøves det arbeidskraft, kapital, energi, sprengstoff, betong, etc. 
Ellers har vi følgende informasjon:  Betong leveres av et monopol.  Bruk av drivstoff i 
utbyggingen vil medføre en del forurensning.  Alle arbeidsgivere betaler skatt på 
lønnskostnadene til  arbeidskraft (arbeidsgiveravgift).                                                               
Drøft hvilke momenter som bør være med i en nyttekostnadsanalyse og hvordan den skiller 
seg fra en bedriftsøkonomisk lønnsomhetskalkyle.  

Seminar 10 (uke 15) 

Drøft påstanden:  ”Mer utdanning er et godt virkemiddel mot arbeidsledighet.” 

Seminar 11 (uke 18) 

Drøft påstanden:  ”Økonomisk vekst er viktig for å løse miljøproblemer.” 

Seminar 12 (uke 19) 

Drøft påstanden:  ”I framtida vil vi ikke ha råd til like gode velferdsordninger som i dag.” 

 


