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Norski ríkmaðurin og íleggjarin, Jens Ulltveit-Moe, heldur ikki nógv um politisku
royndirnar í Noregi at steðga tí sum nú hendir í oljuídnaðinum. Hann ivast ikki í at
oljusamfeløgini mugu bløða í eini tillagingartíð.
Ulltveit-Moe vísir á at Noreg søguliga hevur duga væl at tillaga seg broytingarnar sum
koma og fara í oljuídnaðinum, og hann meinar at trygdarnetið sum norska
vælferðarsamfelagið hevur bygt upp á arbeiðsmarknaðinum tryggjar at tillagingar ganga
gott. Men broytingarnar eru pínufullar. í samrøðu við Verdens Gang sigur hann:

- Vit hava í løtuni 330.000 fólk sum starvast í norska oljuídnaðinum. Um nøkur ár eru bara
100.000 størv eftir. Uppgávan er ikki at steðga minkingini í størvum, men at hetta verður
gjørt við rættari ferð, sigur Ulltveit-Moe.
- Tað er strutsapolitikkur at siga at oljukreppan er fyribils, og at hon er burtur um eini
tvey-trý ár, sigur hann.
Hann kemur við hesum boðskapinum dagin eftir at formaðurin í norska javnaðarflokkinum
Jonas Gahr Støre legði eftir norsku stjórnini fyri ikki at gera nokk fyri at bjarga
oljuarbeiðsplássum.
- Vit skulu ikki seyma pútur undir armarnar á oljuvinnuni. Um nøkur tíggjuár er vinnan
munandi minni enn í dag, og tað ivist eg ikki í at fólk sum Støre eru greið yvur. Tað vit
síggja er ein bygnaðarkreppa har nógv bílig olja er komin inn á marknavin, og oljuprísurin
kemur ongantíð at fara uppum 70 dollarar fyri fatið aftur, sigur Ulltveit-Moe, og vísir á at
greinararnir hjá Goldman Sachs siga tað sama.
- Tað er meiningsleyst at geva oljuvinnuni stuðul. Tað oljuvinnan hevur brúk fyri er
tillaging, sigur Ulltveit-Moe í samrøðuni við VG.
Jens Ulltveit-Moe hevur í nógv ár verið ein av stóru íleggjarunum í norsku oljuvinnuni,
men hevur seinastu tíðina flutt sínar íløgur yvir í grøna orku og matframleiðslu

