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Sammendrag: 
I denne avhandlingen studeres forskjellige temaer innen feltene offentlig og 
boligøkonomi.  
 
De første to kapitlene omhandler boligmarkedet. Den kraftige økningen i boligpriser 
over de siste tiårene, og den medfølgende veksten i husholdningers gjeld har skapt 
bekymring for at et fall i boligprisene kan skape store problemer for husholdninger og 
banker. Et element som er knyttet til boligpris- og gjeldsveksten, men lite studert er 
hvordan kjøp av sekundærboliger påvirker boligmarkedet. I kapittel 1 presenterer jeg 
en modell hvor boligeiere kan kjøpe sekundærboliger for å leie ut. Denne modellen er 
bedre egnet til å forklare den høye volatiliteten i boligpriser enn en modell uten 
boliginvestorer. Kapittelet viser også at boligpriser og prisvolatilitet kan reduseres 
ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere 
leiepriser. 
Kapittel 2 foreslår et mål på hvor godt boligkjøpere passer med husene de kjøper, 
basert på hvor like boligkjøperne er forrige eier.   
 
De to siste kapitlene er om temaer innen offentlig økonomi. I kapittel 3 studeres det 
om offentliggjøring av skatteinformasjon fører til økt rapportering av inntekt. Da 
skattelistene plutselig ble publisert på internett høsten 2001 økte tilgjengeligheten på 
skatteinformasjon drastisk. Det gjør det mulig å måle effekten av offentliggjøring på 
rapportert inntekt. For å få sikrere identifikasjon utnytter vi at det allerede før 2001 
ble solgt kataloger med skatteinformasjon dør-til-dør i noen norske kommuner. For 
personer i disse kommunene var endringen i eksponering ved overgangen til 
internettpublisering langt mindre. Vi finner at rapportert inntekt for selvstendig 
næringsdrivende økte med omtrent 10 000 kroner i året i gjennomsnitt ved at 
skattelistene ble lagt ut på nett, og anslår en provenyøkning på om lag en halv 
milliard kroner. Resultatene våre antyder at effekten var drevet av frykt for tapt 
anseelse hvis skatteunndragelse ble oppdaget av f.eks. naboer eller venner.  
 
Kapittel 4 undersøker om det å motta arv reduserer hvor mye folk arbeider, noe som er kjent 

som «Carnegie-effekten». Vi finner en signifikant reduksjon i arbeidsinntekten til personer 

som arver mer enn en gjennomsnittlig stor arv, på om lag 7 til 10 prosent. Effekten er størst i 

de første to til tre årene etter arven, men også så lenge som seks år etter er det en signifikant 

negativ effekt. Unge arvemottakere og mottakere nær pensjonsalder reduserer 

arbeidstilbudet mest, og enslige mer enn gifte med små barn. Å skattlegge arv reduserer 

Carnegie-effekten, og øker dermed arbeidstilbudet. Resultatene har også implikasjoner for 

hvordan arveavgiftssystemet bør utformes. Progressive satser og lavere sats for livsarvinger 

støttes av våre resultater. 


