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Erhverv

Problemer i Nationalbanken forsinker løn
INDLAND: Natten til fredag var der været forsinkelser hos Nationalbanken, og derfor må
nogle danskere vente på deres løn eller overførsel. Det oplyser Nets og Finans Danmark.
Finans Danmarks pressechef, Stine Luise Hansen, oplyste fredag, at alle udbetalinger af
løn er sket. De mangler blot at ankomme på modtagerens konto.
/ritzau/
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2000 lere
nordjyder i job
Af Søren Østergaard
soeren.oestergaard@nordjyske.dk

FAKTA
NORDJYSK LEDIGHED

NORDJYLLAND: Beskæftigel-

sen steg med 1970 fuldtidspersoner i Nordjylland
fra maj 2017 til maj 2018.
Det svarer til en stigning på
0,9 procent. Samtidg er
den nordjyske ledighed fra
juli 2017 til juli 2018 faldet
med 1192 bruttoledige,
hvilket svarer til et fald på
9,9 procent.
Det oplyser Det regionale Arbejdsmarkedsråd,
RAR Nordjylland.
- Det går godt på det
nordjyske arbejdsmarked.
I ledighedstallene for juli
ser vi et fald i ledigheden
hos samtlige nordjyske
kommuner. Den positive
udvikling bevirker dog, at
flere nordjyske virksomheder oplever udfordringer
med at rekruttere den rette
arbejdskraft. Den udfordring arbejder vi på at løse
bl.a. ved at opkvalificere
arbejdsstyrken, så de får de
kompetencer, som virksomhederne efterspørger,
siger Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.
Han oplyser, at der i øjeblikket er særligt fokus på
at løse rekrutteringsudfordringerne inden for områderne SOSU, transport og
elektronik.
Fra maj 2017 til maj
2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget
fra 216.377 til 218.347
fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er antalsmæssigt
steget mest i Aalborg
(1473), Rebild (206),
Brønderslev (173) og
Hjørring (109). Modsat er
beskæftigelsen faldet med
178 i Thisted.
Ledighedsprocenten i

Med Aalborg Havn som
udgangspunkt er Aalborg Øst
udset til at blive et mønstereksempel på bæredygtig
anvendelse af plast.
Arkivfoto: Lars Pauli

{ Ledighedsprocent i juli
2018:
{ Hjørring 3,4.
{ Frederikshavn 3,6
{ Brønderslev 3,3
{ Jammerbugt 2,9
{ Aalborg 5,5
{ Thisted 2,5
{ Morsø 2,5
{ Vesthimmerland 3,2
{ Rebild 2,6
{ Mariagerfjord 3,4
{ Læsø 2,3
{ Nordjylland 4,0
KILDE: RAR NORDJYLLAND

Nordjylland var på 4,0 procent i juli. Det er 0,5 procentpoint højere end ledigheden på landsplan.
Fordelt på A-kasser har
de største antalsmæssige
fald i ledigheden fra juli
2017 til juli 2018 været hos
Kristelig a-kasse (-133),
FOA (-108) og HK (-96).
Modsat har de største antalsmæssige stigninger i ledigheden været hos Akademikere (66), Magistre
(56) og Journalistik, Kommunikation og Sprog (27).
Lavest siden 2009
På landsplan faldt bruttoledigheden fra juni til juli
med 400 fuldtidspersoner
fra 107.700 til 107.300.
Ledigheden lå uændret på
3,9 procent, oplyser Danmarks Statistik.
Bruttoledigheden er dermed på det laveste niveau
siden februar 2009.
- Det betyder, at flere og
flere danskere oplever opsvinget på egen krop, skriver Nykredits cheføkonom,
Tore Stramer, i en kommentar.

Landmænd og bæredygtighed
NORDJYLLAND: Landboforeningen Agri Nord er med, når
der 8. september holdes Aalborg Bæredygtighedsfestival.
Og 13. september lægger Agri Nord lokaler til et debatmøde med Greenpeace om bæredygtighed i landbruget.
- Landbruget ønsker at være med helt fremme, når vi
snakker recirkulering, biodiversitet og i det hele taget
bæredygtighed. Det giver både et bedre miljø og et bedre
landbrug. Vi mener, vi allerede er langt i den proces, men
vi kan altid blive endnu bedre, siger formand for Agri
Nord, Carl Christian Pedersen.
På bæredygtighedsfestivalen vil Agri Nord fortælle om
den miljømæssige fordel ved at genbruge affald til grøn
energi.
Debatmødet torsdag 13. september med Greenpeace
finder sted kl. 16 hos Agri Nord, Hobrovej 437 i Skalborg.

MILJØ: Lokale
aktører går
sammen om at
skabe ”Europas
førende plastsymbiose”
i Aalborg Øst

Bydel vil være bedst
til bæredygtig plast
Af Asbjørn Hansen
asbjoern.hansen@nordjyske.dk

AALBORG: Ved en workshop
tidligere på måneden på
Aalborg Havn satte forskere
fra Aalborg Universitet, Aalborg Kommune og en række
virksomheder fælles kurs
mod at gøre Aalborg Øst til
Europas duks, når det handler om bæredygtig håndtering af plast.
Målet er gennem samarbejde og nyudvikling at forvandle plastaffald til en nyttig ressource, både for at
gavne miljøet og for at opdyrke nye, gode forretningsmuligheder og dermed blive
”Europas førende plastsymbiose”.
AAU-forsker Lone Kørnøv
er projektleder for samarbejdet og peger på, at netop
Aalborg Øst har et godt udgangspunkt for at nå målet.
- Der er en stærk tradition
for samarbejde i symbioser,
der er engagerede virksomheder med plastressourcer i
området, der er god infrastruktur og et affaldssorteringsanlæg, der er tæt tilknytning til anerkendte forskere på Aalborg Universi-

Chef for forretningsudvikling og marketing Gitte Buk Larsen fra
Nordens største plastgenvindingsvirksomhed Aage Vestergaard
Larsen har stor tiltro til det nye samarbejde.
tet, og der er vigtig deltagelse fra Aalborg Havn og Erhvervsnetværk 9220, som
begge har stort fokus på at
gøre miljø til en fordel. Endelig er der god opbakning
fra Aalborg Kommune i forhold til at sikre gode rammevilkår, siger hun.
Ifølge Lone Kørnøv ligger
det helt centralt i visionerne
for projektet, at økonomi og

miljø skal gå hånd i hånd. De
nye løsninger skal være økonomisk attraktive for deltagende virksomheder, og så
skal bæredygtigheden af forretningsudviklingen løbende vurderes gennem livscyklustænkning og efterfølgende dokumenteres.
Symbiosesamarbejdet går
derfor blandt andet ud på at
udvikle principper for hånd-

teringen af plast i bydelen,
som vil gøre løsningerne førende i Europa.
Blandt virksomhederne på
workshoppen var Gibo Plast,
Hustømrerne, Bygma og
Nordens største virksomhed
inden for genanvendelse af
plast, Aage Vestergaard Larsen i Mariager. Chef for forretningsudvikling og marketing Gitte Buk Larsen, fortæller, at Aage Vestergaard
Larsen både bakker op om
og involverer sig i projektet.
- Ideen om, at en hel bydel
skal øge genanvendelsen af
plast markant, er både uafprøvet og ambitiøs. Endvidere har plastsymbiosen
som mål at opnå en kvalitet i
den genanvendte plast, som
gør, at plasten vil kunne bruges som et mere miljørigtigt
og pris-attraktivt alternativ
til en ny vare. Det gør det interessant for os som virksomhed, forklarer hun.
Workshoppen var arrangeret i regi af det EU-støttede projekt Bæredygtige Synergier, der har til formål at
skabe vækst gennem bedre
anvendelse af restprodukter
og industriaffald i postnummer 9220.

SAS øger resultat trods aflysninger
INDLAND: Trods udfordringer
med aflysninger hen over
sommeren og høje brændstofpriser for SAS har det
skandinaviske luftfartsselskab formået at øge resultatet i tredje kvartal. Det viser

selskabets regnskab.
SAS’ topchef, Rickard
Gustafson, er meget tilfreds.
- Det er et af de stærkeste
resultater nogensinde i SAS’
historie trods øgede omkostninger til flybrændstof og

operationelle udfordringer,
siger topchefen i en kommentar til regnskabet.
Forventninger til hele året
opjusteres til at være i den
høje ende af det tidligere udmeldte.

SAS venter nu et resultat
før skat og engangsposter på
omkring to milliarder svenske kroner. Tidligere var forventningen 1,5-2,0 milliarder svenske kroner.
/ritzau/

