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Den norske velferdsstaten står foran enorme utfordringer. Holder den nåværende veksten bare i helse- og
omsorgsutgiftene frem, er staten konkurs i løpet av tyve til tredve år. Samtidig går arbeidstiden ned og ned og
uføreratene opp og opp. Stadig færre mennesker må bære en stadig større stat. I tillegg vokser innvandringene
og de fleste innvandrerne tar ut langt mer av velferdsgodene enn de betaler inn for de samme godene. Norge er
i dag verdens fremste innvandringsland. Staten bruker i tillegg 150 milliarder kroner i året, nesten seks
forskningsbudsjett, bare for å betale trygd og sykepenger til folk i arbeidsfør alder. I faste priser har denne
utgiftsposten blitt tredoblet i løpet av de siste tredve årene. Norge må gå gjennom store reformer i de
kommende årene eller gå konkurs. Oljen berger oss ikke.
Den utgjør bare 4 prosent av nasjonalformuen. Den nåværende norske velferdsstaten er en fiasko.
Den enkle, hvite kisten var omkranset av et vell av blomster og kranser, fra blant annet kongehuset,
regjeringen, Stortinget, Nobelkomiteen og en rekke. – Han har vært min bestevenn på Farmen, sier Tore, som
onsdag måtte forlate Farmen kjendis. Offisielt nettsted for BLACK+DECKER™. Se våre elektroverktøy,
hageredskaper og mye mer. Finn informasjon om produkter, hvor du skal kjøpe, nyheter og kundeservice.

Norsk-amerikansk historielag, NAHA-Norge: 23. september 2014: Den norske avdelingen av
Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og. TV 2 er Norges beste
nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video. For halvannet år siden trodde ingen at
Donald Trump kunne bli republikanernes presidentkandidat. Fredag ble han innsatt som USAs 45.president.
Trykkfeil på faktura. Kontingentfaktura for sesongen 2017/18 er no i ferd med å bli sendt ut til alle medlemar.
Diverre har det snike seg inn ein trykkfeil på. Ukens anbefalte Topp 10 live låter! I Denne nye spennende
serien vil vi her på Rockman hver uke fremover gi deg vår anbefalte spilleliste over ukens topp 10 live. Visit
the NIVEA site for skin and beauty care advice and discover the latest product innovations. Beauty is care.
Beauty is NIVEA. Roma kvalifiserte seg til Champions League på dramatisk vis, men det aller meste handlet
om Francesco Tottis farvel.Les hele saken

