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Oppgave 1  

Løs oppgave 3 i eksamen fra høst 2010, finnes her:  

http://www.sv.uio.no/econ/studier/admin/eksamen/tidligere-
eksamensoppgaver/eksamensoppgaver%20bachelor/econ1220/Ordin%C3%A6r/1220.h10.pdf 

 (Tips: Begrepet «Condorcet-vinner» er ikke brukt i forelesningene i år, men kan forklares på følgende 
måte (Wikipedia): «The Condorcet candidate or Condorcet winner of an election is the candidate 
who, when compared with every other candidate, is preferred by more voters. Informally, the 
Condorcet winner is the person who would win a two-candidate election against each of the other 
candidates.»  

Oppgave 2  

En mellomleder i et privat forsikringsselskap har foreslått at selskapet skal tilby sine bedriftskunder 
forsikring mot uforutsette underskudd. Mellomlederens idé er som følger:  

For å få forsikring for kommende år, må bedriften først fremvise et budsjett som går i pluss eller i 
balanse. Kunder som har budsjettet i orden, og som ønsker forsikring, betaler inn en årlig premie. 
Dersom underskudd oppstår, vil forsikringsselskapet dekke dette. Den årlige premien settes høyt nok 
til å dekke forsikringsutbetalingene. Mellomlederen har foretatt en markedsundersøkelse, og funnet 
at det er stor interesse for tilbudet blant potensielle kunder. 

2a. Hvilke to hovedproblemer knyttet til asymmetrisk informasjon vil selskapet stå overfor hvis det 
tilbyr en slik forsikring? Forklar. Tror du problemene vil være viktige her? Hvorfor/hvorfor ikke? 

2b. Mener du at problemene diskutert i 2a innebærer at det offentlige bør tilby private bedrifter 
underskuddsforsikring? Hvorfor/hvorfor ikke? Diskuter. 

 

Oppgave 3 

3a) Begrepene «konkurranseutsetting» og «privatisering» brukes i praksis på litt varierende måter i 
samfunnsdebatten.  

Finn eksempler på ulike definisjoner og/eller ulik bruk av ordene i norsk debatt og samfunnsforskning 
og/eller i fagbøker. Sammenlikn det du finner med definisjonene/forklaringene som ble gitt på 
forelesning. Tenk deg at du skal skrive en avisartikkel om offentlige versus private sykehus. For hvert 
av de to begrepene «konkurranseutsetting» og «privatisering», hvilken definisjon ville du valgt å 
bruke i artikkelen? Hvorfor? 

3b) En kommune vurderer å sette driften av sine sykehjem ut på anbud. Driften vil i så fall overlates 
til den bedriften som gir det laveste anbudet, mens kommunen betaler den summen bedriften har 
krevd i anbudet. Alternativet er fortsatt kommunal drift av sykehjemmene.  

http://www.sv.uio.no/econ/studier/admin/eksamen/tidligere-eksamensoppgaver/eksamensoppgaver%20bachelor/econ1220/Ordin%C3%A6r/1220.h10.pdf
http://www.sv.uio.no/econ/studier/admin/eksamen/tidligere-eksamensoppgaver/eksamensoppgaver%20bachelor/econ1220/Ordin%C3%A6r/1220.h10.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Election


Pek på og diskuter minst ett forhold knyttet til asymmetrisk informasjon som kan ha betydning for 
kommunens beslutning. Hvilken retning trekker momentet i? Hvorfor? 

Oppgave 4.  

Anta at en medisin som forebygger influensa er kommet på markedet. Det er influensasesong, og 
årets influensa er særlig hissig. Medisinen har ingen bivirkninger av betydning.  

Det er fri konkurranse blant produsentene (patentet er frigitt). Tilbudet er gitt ved 
marginalkostnaden. Marginalkostnaden (MC) er en funksjon av produsert medisinkvantum x, gitt 
som følger: 𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑥𝑥) = 2 + 3𝑥𝑥. 

4a) Etterspørselen avhenger av pris på følgende måte: 𝑝𝑝(𝑥𝑥) = 4 − 𝑥𝑥. Tegn inn etterspørsel og 
marginalkostnad i et diagram. 

4b) Med etterspørselsfunksjonen i 4a), hva blir markedspris og omsatt kvantum dersom produksjon 
og omsetning blir helt overlatt til markedet? 

Anta nå at medisinen tilbys gratis til befolkningen, og at det produseres nok til at all etterspørsel 
tilfredsstilles.  

4c) Hva er betalingsvilligheten for den sist konsumerte enheten medisin (den enheten som har lavest 
betalingsvillighet)? 

4d) Hva er produksjonskostnaden for den sist produserte enheten? 

Se nå bort fra etterspørselsfunksjonen fra 4a). Anta i stedet at det er to grupper etterspørrere: 
Høyrisikogruppen og lavrisikogruppen. La pi være pris til gruppe i, mens xi er konsumet til gruppe i.  

Høyrisikogruppen, som kan bli alvorlig syke av influensa, har etterspørselskurve 𝑝𝑝ℎ�𝑥𝑥ℎ� = 10 − 5𝑥𝑥. 

Lavrisikogruppen har etterspørsel 𝑝𝑝𝑙𝑙�𝑥𝑥𝑙𝑙� = 1,5− 0,1𝑥𝑥.  

4e) Anta p = ph = pl. Tegn inn tilbudskurven, hver gruppes etterspørsel for seg, og samlet etterspørsel 
(høyrisikogruppens pluss lavrisikogruppens) i ett diagram.  

4f) Hvis medisinen tilbys gratis til alle som ønsker å bruke den (p = ph = pl = 0), hva blir 
marginalkostnaden for den sist forbrukte enheten? 

4g) Diskuter alternative måter å organisere/finansiere befolkningens tilgang til medisinen (privat 
marked, full gratis tilgang, eller andre ordninger), hvis i) det er observerbart både for myndighetene 
og enkeltindividene hvem som tilhører henholdsvis høy- og lavrisikogruppen, ii) tilhørighet til 
risikogruppe er kjent for den enkelte, men ikke for myndighetene.  


