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16. oktober 2013 fekk Noreg eina borgarliga stjórn, undir leiðslu av Ernu Solberg. Í meðal 

hava 58 fólk um dagin mist arbeiði síðani. 

Tað er serliga fólk sum hava havt góð arbeiði innan oljuvinnuna sum missa arbeivi, og økir 

sum Stavnger-leiðin er hart rakt. Miðbýurin í Stavanger, sum fyri tveimum árum síðani 

bleiv kallaður fyri ein tann mest lívliga í Evropa við matstovum, dansistøðum og øðrum 

frítíðartilboðum, er at kalla steindeyður í dag. 

LES EISINI:Oljuprísurin hækkar enn meir í morgun 

http://portal.fo/oljuprisurin+haekkar+enn+meir+i+morgun.html


Talið av arbeiðsleysum veksur nú skjótt undir tí myrkabláu norsku stjórnini. Í løtuni vísa 

tølini at 124.000 persónar eru uttan arbeiði. Og talið økir skjótt. Um stutta tíð kann talið 

vera 150.000 sambært greinarum. 

Tøl sum NAV, norska arbeiðsloysisskipanin, hevur lagt fram fyrrapartinb, vísa at í 

Rogaland, har Stavanger er størsti býur, er arbeiðsloysið økt við 65 prosentum farna árið. 

Har hava 3600 persónar leita sær hjálp hjá NAV. Sambært NAV er arbeiðsloysið í Rogaland 

í dag uppá 3,6 prosent. 

Í samrøðu við norska TV2 sigur maskinmeistarin Katrine Husebø, at tey bara hoyra um 

hvussu illa tað gongur, og at vónirnar um framtíðina eru daprar. Hon og sjeikurin Thomas 

Medhus silgdu við sama reiðaríi. Í summar fingu tey boð um at reivaríi ikki hevur arbeiði 

til tey longur. 

Tey eru eitt dømi um hvussu støðan er broytt hjá teimum sum arbeiða í frálandavinnuni. 

Fleiri og fleiri skip liggja nú fyri teym, og sjófólk í hópatali eru koyrd í land. Í landi er ikki 

lætt at finna nýtt arbeiði, tí allar vinnurnar sum hava liva av oljuvinnuni hava verið 

noyddar at koyra fólk til hús, tí ongar uppgávur koma fra oljuvinnuni í løtuni. Og 

framtíðarútlitini eru døpur. Greinarar siga at tað er einki sum bendir á at gongd kemur á 

innan oljuvinnuna aftur fyrrenn í 2017. 

Allir greinararnir sum TV2 hevur spurt siga at arbeiðsloysi um eitt ár kemur at liggja um 

fimm prosent ella meir, um ikki okkurt hendir, antin við oljuprísinum, ella at stjórnin ger 

okkurt. Hjá frálandaflotanum er talan um at minst tíggju prosent av teimum sum høvdu 

arbeiði fyri einum ári síðani eru koyrd í land. Og fleiri leggjast afturat dagliga. 

Svarið frá Ernu Solberg, forsætisráðharra, er, sum hon hevur sagt síðani áðrenn valið í 

2013, at teirra heilivágur er at lækka skattin, samstundis sum stórar almennar íløgur skulu 

gerast í samferðslukervi og onnur stór allmenn byggjarí. 

Spurningurin er um hvussu nógv av sjófólkunum koma at fáa tilboð um at byggja vegir. 

Seinnu árini eru allar størri ætlanir á landi í Noregi bygdar av í høvuðsheitinum 

tilflytarum, serliga úr Eystur-Evropa. 

 


