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40% av inntøkunum hjá norska statinum frá oljuvinnuni

Ein nýggj frágreiðing kemur til ta niðurstøðu, at oljuvinnan hevur væl størri 

týdning fyri tann norska landsbúskapin enn hildið. Sambært almennum 

upplýsingum fekk ríkiskassin 276 milliardir krónur í skatti, avgjøldum og 

øðrum frá oljuvinnuni í 2010, men tann nýggja frágreiðingin sigur, at av 

inntøkum ríkiskassans í 2010 høvdu 450 milliardir krónur tilknýti til 

oljuvinnuna. Tey, sum hava skrivað ta nýggju frágreiðingina, siga, at 

ríkiskassin fekk 120 milliardir krónur í skatti frá operatørum og veitarum í 

frálandavinnuni í 2010. Mett verður, at 250.000 fólk arbeiða í oljuvinnuni ella 

vinnum, sum eru tengdar at oljuvinnuni, og at hesi rinda 50 milliardir krónur í 

inntøkuskatti. Verða hesi tølini løgd afturat teimum 276 milliardunum, sum 

ríkiskassin fekk í beinleiðis skatta- og avgjaldsinntøkum, fekk staturin á leið 

450 milliardir krónur burtur úr oljuvinnuni í 2010. -Inntøkurnar hjá 

ríkiskassanum vóru 1.196 milliardir krónur í 2010, og sostatt stavaðu næstan 

40 prosent av inntøkunum frá olju- og gassídnaðinum, siga tey, sum hava 

gjørt frágreiðingina, sum Aftenbladet endurgevur úr. Fáa góða løn Men tað er 

ikki bara tann norski staturin, sum forvinnur nógvar pengar burtur úr oljuni 

og gassinum. Tey, sum arbeiða í hesum vinnugreinum, tjena eisini munandi 

meiri enn fólk, sum arbeiða í øðrum ídnaðargreinum. Í frágreiðingini verður 

sagt, at í meðal rindaði oljuuvinnan hvørjum starvsfólki 800.000 krónur í løn 

og almennum avgjøldum í 2010, meðan lønarútreiðslurnar í øðrum ídnaði 

vóru 500.000 krónur í meðal. Í hesum viðfangi verður víst á, at virðisøkingin í 

oljuvinnuni var 1,3 millión krónur fyri hvørt starvsfólk í 2010, meðan hon var 

850.000 krónur í øðrum ídnaði. Hóast fleiri stórar keldur eru funnar á 

norskum øki í seinastuni, og hóast forsagnirnar benda á størri íløgur og størri 

framleiðslu tey næstu árini, er niðurstøðan í frágreiðingini, at tað fer at ganga 

niðureftir hjá norsku oljuframleiðsluni. Hinvegin eru útlit til veksandi 

framleiðslu aðrastaðni, og tey næstu 15-20 árini verða rakstur og íløgur í 

altjóða høpi meiri enn tvífaldað frá 400 milliardum dollarum í 2010 til 1.000 

milliardir dollarar í 2030. Fólkini aftan fyri frágreiðingina leggja afturat, at 

gongdin fer at hava við sær, at minni tørvur verður á fólki í norsku 

oljuvinnuni.
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