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 Tað gerast alt fleiri norðmenn, og tað gerast alt fleiri gamlir norðmenn, og oljuvirksemið 

er ikki longur drívmegin í fíggjarliga vøkstrinum hjá Noregi. Hesum veruleikanum noyðast 

norska stjórnin og norðmenn annars at taka inn yvir seg, var nakað av boðskapinum 

í trúntaluni, ið Haraldur kongur helt í gjár á Stórtinginum í Oslo. Trúntalan kann 

samanberast við Ólavsøkurøðuna hjá løgmanni, tá nýggj tingseta verður sett og høvi er at 

líta aftur á og at seta út í kortið hvat sum liggur fyri framman. Trúntalan er skrivaðað av 

stjórnini, men tað er kongurin sum lesur hana. 

Fólkavøksturin, veðurlagsbroytingar og fíggjarligu útlitini vóru teir tríggir berandi 

bjálkarnir í røðuni. Dentur bleiv lagdur á at ein stórur trupulleiki er at samfelagið ikki 

megnar at umskipa seg nóg skjótt, tá broytingar koma. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/trontaler/regjeringen-solberg-16102013-/Hans-Majestet-Kongens-tale-til-det-159-Storting-ved-dets-apning.html?id=768226


Eitt av tiltøkunum sum stjórnin sigur hevur skund, er ein nýggjur eldrapolitikkur, nú stóru 

árgangirnir nærkast pensjónsaldri, og hesi hava munandi hægri krøv til tænastur enn 

ættarliðini frammanundan. 

Borgarliga norska stjórnin sigur í trúntaluni at skattalættar skulu gevast í árinum sum 

kemur. Hesin skal fíggjast við at pumpa meir oljupengar inn í samfelagið, og 

ognarskatturin skal skerjast. 

Sagt verður at í dag loysir tað seg at vera útlendsk fyritøka í Noregi. Hetta skal nú 

broytast umvegis skattalógina, so norskar fyritøkur lættari fara at síggja fyrimunirnar í at 

gera íløgur í norsk arbeiðspláss. 

Í trúntaluni verður eisini sagt at norski búskapurin í minni mun skal vera tengdur at 

oljuinntøkunum, og hetta skal millum annað gerast við at gera meir íløgur í 

samferðslukervið, vitan, gransking og íverksetan. 
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