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Find ud af, hvad den 
akademiske verden 
kan bidrage med 
til din virksomhed

Kun tre af Danmarks kommuner har 

en højere ledighed end Aalborg (5,2 %). 

I de ti uger frem til 1. september i år 

modtog jobcentret 1.218 dimittender 

fra Aalborg Universitet og Universiy 

College Nordjylland. Det er en stigning 

på 112 %. 15 % af de nyuddannede aka-

demikere var ledige længere end  et år. 

Ledigheden blandt akademikerne er 

højere end blandt de ufaglærte Udvik-

lingen i ledigheden lægger – sammen 

med det stigende antal førtidspensio-

nister – et stærkt pres på kommunens 

råderum til andre prioriteringer.

Erfaringer fra en arbejdsplads er afgø-

rende for, at de nyuddannede akade-

mikere hurtigere får et job. Ti måneder 

efter afsluttet studie er to ud af tre med 

erhvervserfaring i ansættelse. Uden 

erfaringen er det kun en ud af tre. Hver 

tredje med erhvervserfaring går di-

rekte ud i ansættelse, mens det kun er 

hver tiende uden erfaring.

Som partner i Aalborg Alliancen har 

SMVaalborg forpligtet sig til at med-

virke til en sænkning af ledigheden; 

blandt andet ved at arbejde for, at flere 

akademikere bliver ansat i små og mel-

lemstore virksomheder. Det er en opga-

ve, vi tager alvorligt – så alvorligt at vi 

nu har indledt et tættere, mere direkte 

samarbejde med Aalborg Universitet.

Mange virksomheder stiller helt sik-

kert spørgsmålene: ”Hvad skal vi bruge 

en akademiker til hos os? Og hvordan 

finder vi en, der kan være med til at 

udvikle netop vores virksomhed?”. Den 

tilbageholdenhed, der skyldes mang-

lende indsigt i mulighederne, er til for 

at blive brudt.

Mulighederne for at indgå et konkret 

projektsamarbejde med studerende 

fra universitetet eller at tage en stude-

rende fra Aalborg Universitets 70 stu-

dieretninger i tre måneders praktik er 

de mest vidtgående. Til gengæld er de 

(hvis universitetet anser samarbejdet 

som studierelevant) gratis for virksom-

hederne.

Den enkleste vej til at få indsigt i den 

akademiske verdens kompetencer og 

metoder til deling af viden er at an-

sætte en studentermedhjælper. Time-

antal, ansættelsens længde, aflønning 

og arbejdsopgaver aftales direkte mel-

lem virksomhed og studerende. En del 

virksomheder udnytter allerede den 

mulighed. En opgørelse fra universi-

tetet viser, at næsten halvdelen af de 

studerende har haft studierelevante 

job i løbet af uddannelsen. Det afkræf-

ter myten om de vordende akademi-

keres manglende lyst til at møde ”det 

virkelige liv”, og for virksomhederne er 

ansættelse af studentermedhjælpere 

også blevet en del af rekrutteringspro-

cessen.

For at skabe mulighed for ansigt til 

ansigt at møde en fremtidig projekt-

partner, en praktikant eller en stu-

dentermedhjælper arrangerer Aalborg 

Universitet ”børser” på alle tre samar-

bejdsformer.

SMVaalborg opfordrer til, at små og 

mellemstore virksomheder via børser-

ne udnytter muligheden for at indhen-

te ny, akademiske kompetencer. 

Læs mere om, hvornår de kommende 

børser holdes og om samarbejdsmu-

lighederne med Aalborg Universitet 

på match@aau.dk eller kontakt AAU 

Match direkte på tlf. 9940 8090.

SMVaalborg opfordrer sine medlems-

virksomheder til at udnytte mulighe-

derne for at samarbejde med de stu-

derende. For samfundets skyld, for de 

studerendes og Aalborgs skyld. Men 

først og fremmest for virksomhedens 

egen skyld; for at få adgang til ny inspi-

ration og hidtil oversete kompetencer. 

Ny dynamik og udsigt til højere værdi-

tilvækst.

”Ansættelse af en akademiker i en lille eller mellemstor virksomhed skaber 
i gennemsnit en 41 % højere værditilvækst over en femårig periode end i en 
tilsvarende virksomhed, der ikke ansatte en akademiker” 

(Epinion analyse 2017)

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg
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       2019 
   6. november kl. 19.00 

Andespil 
Kattesundet 20

       2020 
   29. januar kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde

   26. februar kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

 Øvrige medlemsarrangementer 
annonceres senere elektronisk.

AKTIVITETER 

Alder er et forunderligt og diffust begreb. Lad os slå tonen an:

◗   Haandværkerhuset er ifølge Slots- og Kulturstyrelsens fortegnelse over fredede 

og bevaringsværdige bygninger opført som en del af en renæssancekøbmands-

gård i 1550.

◗   Aalborg Haandværkerforening er stiftet i 1848 og flyttede ind som lejer i Ha-

andværkerhuset i 1988.

◗   Historiens første kendte navngivne jazzorkester var barberen Buddu Boldens i 

1895 med Bunk Johnson på cornet.

◗   Aalborg Haandværkerforening holdt sit første frokostjazz-arrangement i sep-

tember 2010 og har med et enkelt års undtagelse holdt det lige siden. Orkestret 

har altid været New Orleans Four – siden 2013 New Orleans Four + 1 gennem 

tilføjelse af trombonisten Nisse Christensen.

◗   I 2016 vandt Henning ”Barmer” Jensen det skandinaviske mesterskab i silde-

marinering og blev ved samme års legatfest i Aalborg Haandværkerforening 

udnævnt til ”Sildemesteren”. Det inspirerede til, at ”frokostjazz” blev til ”Sild & 

Jazz” med sponsorat fra PFS og lækkerier fra sildemesterens værksted.

”And all that jazz” er et udødeligt slang for ”..og så alt det andet” – og i øvrigt tit-

len på en sang fra 1975-musicalen ”Chicago”

I år var der ”Sild & Jazz” den 12. oktober. I Haandværkerhuset, med New Orleans 

Four + 1, et storslået traktement og en til tider næsten løssluppen stemning. Tra-

ditionen tro opførte formand Svend Aage Suhr sin creole song – uden at opdage, 

at orkestret spillede en anden melodi.

Et eller andet sted er det lidt synd, at der kun er plads til 42 gæster (plus orke-

stret), men lokalet kan ikke rumme flere. Af den grund er ”Sild & Jazz” ikke blot 

en festlig, men også en eksklusiv tradition med mange årstal i bagagen.

 Af Poul Krabbe
› 

….and all that
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med Advokatfirmaet 
Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau.

Som medlem af Aalborg Haandværker- 
forening får du et gratis formøde, og klar  
besked på din juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. har  
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller 
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr. 
46 92 92 00 for et uforbindende møde med 
oplysning om, at du er medlem af Aalborg 
Haandværkerforening.”

BILLET: Billetkontor: Mandag-torsdag kl. 10-16 
og fredag kl. 10-15.  Tlf. 9935 5566. 

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · AKKC.DK

SWEET & SLADE

19.-20. FEBRUAR

7. MARTS 1. APRIL

12.-16. FEBRUAR

8.-19. APRIL 1. MAJ

28. JANUAR22. JANUAR

Skatteøen

SVANESØEN

COSÌ FAN TUTTE

Se vores spændende program fyldt med masser af 
forestillinger for enhver smag.

Giv billetter eller gavekort
til en kulturoplevelse
Køb din gave i vores billetkontor, og få den pakket 
smukt ind. 
Du kan også købe og indløse gavekort på akkc.dk. 
Se de mange gaveidéer på akkc.dk.

STORE 
OPLEVELSER

- FORDI VI ELSKER JUL OG GOD UNDERHOLDNING

JULEGAVEN, DER 
GLÆDER TO GANGE ...

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Med  
Hals og  

SMV i 
hjertet

 Af Poul Krabbe

Carsten Kristensen har mange 
tillidshverv. Fra byrådet til 

repræsentantskabet i SMVaalborg. 
Der er især to ting, der driver ham: 
Hengivenhed over for hjemstavnen, 

den tidligere Hals kommune og 
interessen for de små og mellemstore 

virksomheders levevilkår
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Carsten Kristensen har siden 1987 

beskæftiget sig med salg af byggema-

terialer. Fra 2006 og fem år frem som 

direktør og medejer af XL-Byg Hals 

Byggecenter og Lyngså Trælast. I lag 

er han ekstern sælger hos Davidsen i 

Aalborg.

-I mit job har jeg samarbejdet med 

mange mindre håndværksvirksomhe-

der og dermed også været tæt på de 

udfordringer, SMV har. Det var dem, 

der inspirerede mig til at gå ind i po-

litik. Jeg ville tale deres sag, og på 

mange måder var den parallel med si-

tuationen i Hals Kommune op til sam-

menlægningen 2007, da kommunerne 

Hals, Nibe og Sejlflod var på vej til at 

blive indlemmet i den ny Aalborg stor-

kommune. Hals var en veldrevet kom-

mune med regionens laveste skatte-

procent. Mange af os var bange for at 

blive glemt i det store Aalborg, og det 

kom bl.a. til udtryk i den kommunale 

folkeafstemning, hvor 40% af indbyg-

gerne stemte for en sammenlægning 

med Dronninglund Kommune. I den 

periode voksede min interesse for at 

gå ind i kommunalpolitik. Som for-

kæmper for den lille kommune og de 

små virksomheder.

15. november 2005 blev den første 

fælles kommunalbestyrelse og der-

med sammenlægningsudvalget valgt 

og sad frem til 2009. Der var fem 

medlemmer fra den tidligere Hals 

Kommune. Til valget i 2013 stillede 

Carsten Kristensen op for Liberal Al-

liance, men blev ikke valgt ind. Det 

gjorde han til gengæld - sammen 

med to socialdemokrater - i 2017, da 

han stillede op for Venstre og blev 

valgt ind med 1200 personlige stem-

mer.

- Vi i Hals følte, at vi var blevet glemt 

i det store spil; at der var meget langt 

fra Hals til Aalborg. Det er så let at 

afvise ønsker ude fra periferien med 

et ”vi skal jo også lige finde penge-

ne”. Der er nok at kæmpe for. Aalborg 

Kommune er andet og mere end Aal-

borg centrum. Den rækker fra Sven-

strup til Sulsted og fra Hals til Nibe, 

og hvert område har sine behov, som 

vi i småkommunernes tid havde kor-

te kommandoveje til at få behandlet 

og afgjort.

”De smås klub”
For Carsten Kristensen er lokalsam-

fundene et omdrejningspunkt. Derfor 

er det også naturligt, at han blev valgt 

ind i Aalborg Erhvervsråd som repræ-

sentant for de 11 mellemstore byer 

uden for Aalborg, og at han har væ-

ret en af initiativtagerne til en ”klub” 

med repræsentanter for alle disse 11.

Byrådsjobbet har medført en lang 

række tillidshverv (se listen sidst 

i artiklen). Han er også stadig i be-

styrelsen for Hals Erhvervsforening, 

og siden 24. april i år har han været 

medlem af repræsentantskabet i SM-

Vaalborg.

-Mit kendskab til de små og mellem-

store virksomheders livsvilkår mat-

cher formålet med SMVaalborg. Nu 

har jeg fået mulighed for at få en ny 

indflydelse, og noget af det, jeg ople-

ver i SMVaalborg, kan jeg sikkert også 

bruge politisk i byrådet.

Mange glemmer erhvervslivet og be-

tragter det næsten som en fjende. 

Men hvis erhvervslivet ikke bliver 

hørt af politikerne – ikke kan lide el-

ler bruge det produkt, de skaber – kan 

det ikke spille med. Erhvervslivet skal 

i stedet betragtes som en ven. Det er 

jo os, som på de foreliggende vilkår 

skal sørge for beskæftigelsen.

At prioritere dagen
Carsten Kristensen har efter sine 

snart to år i byrådet erfaret, at by-

rådsarbejde og fuldtidsjob ikke rimer, 

så lige nu har han blot 30 ugentlige 

arbejdstider hos Davidsen Tømmer-

handel.

-For at det kan hænge sammen hand-

ler det om at stå tidligt op og priorite-

re dagen rigtigt. Fra arbejde på jobbet 

i Aalborg til møder i byråd og udvalg 

og tilbage igen. Det er ikke altid, jeg 

ved, hvem jeg er, når jeg kommer 

hjem – og der skal jo også være tid og 

kræfter til et familieliv.

- Hvad er det, der driver dig?

- Det er vel lysten til at finde de ting, 

som giver mening for mig, og hvor jeg 

kan gøre en forskel. Det er ikke altid 

store ting, men der skal også være no-

gen, som taler højt om udfordringer, 

der kan synes små for de fleste, men 

har stor betydning for dem, der står 

med dem.

Carsten Kristensen
55 år. Født i Vidstrup, opvokset og bo-

siddende i Hals. Udlært isenkrameks-

pedient hos T. Severinsen, Aalborg 

1981-1983. Merkonom i butiksledelse 

1990 og diplomledelse i forretnings-

administration 2000. Siden 1987 be-

skæftiget inden for salg af byggemate-

rialer. Medejer og direktør 2006-2011 

XL-BYG Hals Byggecenter og Lyngsaa 

Trælast. Nu ekstern sælger hos Da-

vidsen trælast i Aalborg

Tillidshverv:
◗   Medlem af Aalborg byråd siden 

1. januar 2018. Indvalgt med 1200 

personlige stemmer.

◗   Næstformand i ældre- og 

handicapudvalget

◗   Medlem af beskæftigelsesudvalget

◗   I bestyrelsen for I/S Reno-

Nord, Nordjyllandsværket A/S, 

Forsyningsvirksomhederne og 

broudvalget for Limfjordsbroen

◗   Medlem af Aalborg Erhvervsråd 

som repræsentant for 

erhvervsforeningerne udenfor 

Aalborg Centrum

◗   I bestyrelsen for VisitAalborg

◗   Bestyrelsen for Hals 

Erhvervsforening

◗   Medlem af repræsentantskaber 

SMVaalborg siden 24. april 2019

Blandt de emner, Carsten Kristensen 
har på programmet er:
◗   Flere udstykninger i landdistrikter-

ne – både til erhverv og boliger

◗   Udflytning af kommunale arbejds-

pladser fra Aalborg centrum

◗   Fjernelse af isbryderne ”Danbjørn” 

og ”Isbjørn” fra Hals Havn, hvor de 

optager kajplads på tredje år

◗   Bedre muligheder for SMV til at 

indgå indkøbsaftaler med Aalborg 

Kommune
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 Af Poul Krabbe

Hver tiende aalborgenser
opnåede boligjobfradrag

På landsplan var der 463.642, 9,4 %, 

som benyttede boligjobordningen i 

2018. I gennemsnit opnåede de fradrag 

på 6.272 kr.. Nordjylland er den region, 

hvor ordningen benyttes flittigst. Sam-

let set har 10,9 % anvendt muligheden – 

1,5 procentpoint over landsgennemsnit-

tet. Rebild kommune topper med 12,6 

% fulgt af Jammerbugt med 12,3 og Thi-

sted med 12,2. Lavest har efterspørgs-

len været på Læsø med 6,7 % og på Mors 

med 8,4 %. Til gengæld er det de to 

kommuner, som regionalt ligger i top-

pen med det gennemsnitlige fradrag: 

Læsø med 8.889 kr. og Mors med 6.659 

kr.. I alle øvrige nordjyske kommuner 

ligger det gennemsnitlige fradrag mel-

lem 5.000 og 6.000 kr.

Med et samlet fradrag i 2018 på 2.908 

mio. kr. på landsplan er der sket en lille 

stigning i udnyttelsen af boligjobfra-

draget. 51,5 % af fradragene er anvendt 

på energibesparelser, 23,6 % på ”grønne 

håndværkerydelser” og 14 % på rengø-

ring/vinduespudsning.

En gevinst for samfundet
Cheføkonom Lars Magnus Christensen i 

SMVdanmark kalder boligjobordningen 

”en gevinst for samfundet”, fordi den 

baner vej for energirenoveringer og fjer-

ner sort arbejde, eftersom fradraget for-

udsætter, at ansøgeren betaler ”hvidt” 

og modtager en faktura på de udførte 

ydelser.

-Det er tydeligt, at håndværkerfradraget 

baner vejen for energirenoveringer, så 

danske boliger bliver langt mere energi-

effektive, og fortsat er det tre fjerdedele 

af ordningen, som alene anvendes på 

grønne tiltag. Samtidig bliver en del af 

ordningen anvendt til hjælp i hjemmet, 

som blandt andet kan skabe lidt luft i 

hverdagen til børnefamilier.

Lars Magnus Christensen ser gerne, at 

ordningen føres tilbage til den oprinde-

lige, hvor der ikke var begrænsninger 

på, hvilke opgaver omkring boligen, der 

kvalificerer sig til et fradrag.

-Man skal huske på, at der er mange an-

dre måder at opnå bæredygtige løsnin-

ger på i hverdagen. Det kan f.eks. være 

reparation af vaskemaskinen i stedet for 

anskaffelse af en ny. Håndværkerydelser 

generelt kunne komme med i ordningen 

igen. Et højere beløb til boligjobordnin-

gen generelt og en udvidelse af positivli-

sten, så der ikke skelnes mellem arbejde 

ude og inde, vil være et fremskridt. Det 

vil også sende endnu mere af det sorte 

arbejde i ”hvidt”, siger cheføkonomen i 

SMVdanmark.

Hele landet er med
Lars Magnus Christensen glæder sig over, 

at boligjobordningen har så stor udbre-

delse i hele landet og ser det som et opgør 

med fordommen om, at ordningen bare 

anvendes i ”Whiskybæltet”.

Alligevel kan forskellene mellem de rige 

kommuner nord for København og de fat-

tige i Danmarks udkant være ganske iøj-

nefaldende.

På listen over kommuner med den stør-

ste andel af fradragsmodtagere, topper 

kommuner, hvor glaserede tagsten er 

fremherskende på palævillaerne: Ruders-

dal og Hørsholm med henholdsvis 14,9 og 

14,5 % . I Gentofte kommune, der har fire 

postnumre (Klampenborg, Charlotten-

lund, Hellerup og Gentofte) blandt lan-

dets ti rigeste, var der i 2018 7.864 skatte-

ydere (12,6 %), som i gennemsnit opnåede 

fradrag på 8.395 kr..

Det er det næsthøjeste fradrag pr. ansøger. 

På tangtagenes Læsø – landets næstfat-

tigste kommune – var det gennemsnitlige 

fradrag til de 111 ansøgere på 8.889 kr.

10,3 % af Aalborg Kommunes 185.678 fuldt skattepligtige indbyggere benyttede sig i 2018 af det 
skatte-begunstigede boligjobfradrag. De 19.072 godkendte ansøgere opnåede et gennemsnitligt 
fradrag på 5.643 kr. svarende til et samlet fradrag på 108 mio. kr., oplyser Skatteministeriet.



ÅRLIG PULJE PÅ OVER 133 MIO.
SPIL MED I HELE SÆSONEN FOR KUN 285 KR. 

FORHANDLERE I AALBORG LOTTERIKREDS

MEGA MANGE GLADE VINDERE!

Nibe
Bredning

Støvring

Svenstrup

Brovst

Aabybro

Pandrup

Hjallerup
Dronninglund

Vodskov

Gudumholm

Hals

Nørresundby

Skørping

Aalborg

Aalborg Bugt

Kongerslev

Bælum

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33

9000 AALBORG
98 12 15 56

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG

98 12 63 35

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5

9000 AALBORG
32 16 21 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG

98 16 71 77

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV

20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10

9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1

9440 AABYBRO
98 24 20 40

PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17

9460 BROVST
98 23 10 41

SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36
9490 PANDRUP

98 24 62 11
BOG & IDE HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

98 28 11 30

BOG & IDE DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
98 84 12 51

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13

9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV

98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Se mere på: www.varelotteriet.dk



 Af Poul Krabbe

Stop skåltalerne
Formanden for DI Aalborg, 
Peter Rindebæk, er godt 
tilfreds med Aalborgs placering 
som nr. 45, men ”vi kan da altid 
ønske os og arbejde for en 
bedre placering”

Dansk Industris seneste analyse af kom-

munernes erhvervsvenlighed placerer 

Aalborg som nummer 45 – 6 placeringer 

bedre end i den foregående måling. Det er 

formanden for DI Aalborg og driftsdirek-

tør i Bladt Industries, Peter Rindebæk, godt 

tilfreds med.

-Vi kan da altid ønske en endnu bedre pla-

cering, men sammenlignet med Aarhus og 

Odense som henholdsvis nummer 69 og 

71 er Aalborgs placering tilfredsstillende. 

Det er et stort skib at få vendt. Da her de 

det lettere i de mindre midt- og vestjyske 

kommuner, som år efter år topper listen. I 

samspillet mellem virksomheder og kom-

munale myndigheder har de nok lettere 

ved at få skabt en fælles forståelse og synes 

også at være bedre til at fortælle de posi-

tive historier til gavn for deres kommunes 

image. Den holdning fremmer i sig selv de-

res placering på listen over det erhvervs-

venlige klima, mener Peter Rindebæk.

Selvfølgelig har rangeringen i Dansk Indu-

stris analyse en indflydelse på kommunens 

samlede image, men nogle få numre fra el-

ler til gør efter min mening ikke den store 

forskel. Jo, hvis du er blandt de 20 højst  el-

ler de 20 lavest placerede, er det iøjnefal-

dende, men ellers ikke ret meget. Internt, 

lokalt er det mere udviklingen, der tæller, 

og Aalborg kommune rykker altså frem. 

Placeringen i 2019 er den højeste de seneste 

fem år.

Bedre infrastruktur
-Hvad skal der til, for at Aalborg kan tage 

endnu et spring opad på DI’s liste?

-Infrastrukturen med en tredje forbin-

delse over Limfjorden er væsentlig. Alle 

virksomheder oplever den barriere, de 

nuværende fjordkrydsninger udgør. 

Den rammer både virksomhederne og 

arbejdskraften med sin uforudsigelig-

hed på tidsforbrug og omkostninger. 

Derfor har etableringen af Aalborg Al-

liancen og den kommunale medfinan-

siering af forbindelsen så stor vægt. 

Det er vigtigt, at vi står fast i vore sig-

naler til landspolitikerne. På det politi-

ske niveau er der stor enighed i Nord-

jylland om, at løsningen er en motorvej 

over Egholm – og at det retteligen burde 

være et nationalt projekt. Vi kunne i 

alliancen ønske os, at flere nordjyske 

kommuner går mere aktivt ind om-

kring finansieringen, men nogle af dem 

er økonomisk pressede og tager afstand 

fra enhver form for medfinansiering. 

Egholm-løsningen ligger efter min me-

ning fast. Det er den, vi er enige om. I 

DI’s nordjyske repræsentationer er det 

også den, både arbejdsgivere og ar-

bejdstagere står sammen om, siger Pe-

ter Rindebæk.

Højt prioriteret arbejdskraft
Både i DI og Aalborg Alliancen står ”ar-

bejdskraft” højt på prioriteringslisten. 

Med en ledighed på 5,2 % i Aalborg er der 

kun tre kommuner, som er ringere stillet.

-Det er et komplekst problem, og efter 

min mening kan de kun løses, når vi fo-

kuserer på de hovedgrupper, som fylder 

meget i statistikken: Dimittenderne fra 

de højere uddannelser og de unge, som 

uforståeligt står uden for arbejdsmar-

kedet. For begge grupper er et af mid-

lerne, at de tidligst muligt bliver koblet 

med virksomhederne og dermed job-

bene. Der skal være praktikpladser og 

studiejob, mentorer og besøg. En bedre 

og tidligere integration.

De muligheder udnytter Bladt Indu-

stries aktivt. Lige nu er der fem uni-

versitetsstuderende i studiejob, og 

erfaringen viser, at to ud af fem får ef-

terfølgende fuldtidsjob. 

Der er også studerende i praktik og til 

stadighed samarbejde med projekt-

grupper fra universitetet. Bladt har 

også tradition for at tage mange lær-

linge, og udviklingen går i retningen af 

et øget antal voksenlærlinge. Ofte ufag-

lærte, som får lyst til at blive faglærte.

-Aalborg Alliancen har fokus på job-

vækst, men en forudsætning er, at ar-

bejdsopgaverne er til stede. Opgaven 

skal anskues i forhold til at demon-

strere viljen til at fremskaffe job, og det 

er der i vores medlemskreds flere og 

flere, der får øjnene op for. Det ser ud, 

som om alliancens øgede forankring 

i JobCentret og nogle medarbejderes 

øgede beføjelser i relation til 

alliancens virksomheder, 

inspirerer til effekt; 

at samarbejdet, den 

gensidige forståelse 
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Peter Rindebæk, direktør i Bladt 
Industries, formand for DI Aalborg, 
medlem af Aalborg Erhvervsråd og 
Aalborg Alliancens formandskab

oplevelser skal fortælles, for de betyder 

noget for den generelle opfattelse af 

Aalborg som et godt sted at være – og 

et attraktivt sted at etablere virksom-

hed.

Virksomhederne og syste-

met Aalborg Kommune 

skal stå sammen. Om 

at få de gode tanker 

og ideer til at materia-

lisere sig. Stop skålta-

lerne og tag action. Skab 

reelt indhold i tingene og vær stolte af 

dem, når de lykkes. Det vil styrke dyna-

mikken og udviklingen af både Aalborg 

Kommune, virksomhederne og Aalborg 

Alliancen, mener Peter Rindebæk.

og tættere, direkte kontakt kan flytte 

noget.

Afstem forventningerne
-Infrastruturen, den nødvendige, 

kvalificerede arbejdskraft og den 

kommunale sagsbehandling er para-

metre, der kan bringe Aalborg højere 

op på listen over de erhvervsvenlige 

kommuner og overordnet set for-

bedre Aalborgs samlede image. Men 

ikke mindst i opfattelsen af sagsbe-

handlingen handler det meget om at 

afstemme forventningerne; at have 

en fælles forståelse for, hvad der skal 

til hvornår, og hvor længe det må 

vare. Virksomhedens opfattelse af 

forløbet i relation til det forventede 

er afgørende for, hvad den fortæller 

omverdenen. De positive historier og 

og tag action
11
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For tiende gang har Dansk Industri gennemført sin analyse af 
”Lokalt Erhvervsklima”, og for Aalborg Kommune er det mere 
positiv læsning end i 2018: Aalborg er placeret som nr. 45 på 
listen – en fremgang på 6 placeringer.

 Af Poul Krabbe

DI placerer Aalborgs
erhvervsklima som
nr. 45 på landsplan
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Den generelle tendens er, at storby-

kommunerne har svært ved at opnå 

topplaceringer, mens de mindre – og 

især i Midt- og Vestjylland -opnår 

markante, høje placeringer. Set fra 

den vinkel kan Aalborgs placering 

som nr. 45 ses som tilfredsstillende: 

Esbjerg er nr. 20, Randers nr.65, Aar-

hus nr. 69, Odense nr. 72 og Køben-

havn nr. 89.

7.332 virksomheder medvirker i 

2019-analysen. Virksomhedernes svar 

vægter 2/3 i resultatet, mens den sid-

ste 1/3 er baseret på alment tilgæn-

gelige, statiske facts. Overordnet set 

vægter DI’s medlemsvirksomheder 

”infrastruktur og Transport” som det 

væsentligste parameter fulgt af ”Ar-

bejdskraftens Uddannelse” og ”Sags-

behandling”. På de to første er Aal-

borg gået frem fra en placering som 

nr. 35 i 2018 til nu en 30.plads, mens 

den kommunale sagsbehandling er 

rykket fra nr. 72 til nr. 65.

Aalborgs største, positive spring på 

listen er ”Brug af private leverandø-

rer” fra nr. 48 til nr. 29 og ”Info og dia-

log med kommunen” fra nr. 56 til nr. 

45. Til gengæld er det generelle image 

faldet fra nr. 17 til nr. 19., mens ”Skat-

ter, afgifter og gebyrer” er faldet fire 

placeringer; fra nr. 76 til nr. 80.

Højdespringeren Thisted
I mange kommuner rettes blikket 

mod Thisted, der med en placering 

som nr. 6 på listen for første gang er 

kommet i Top 10. I 2015 var Thisted 

nr. 92 og i 2018 nr. 50. Især styrket 

dialog, opkvalificering af medarbejde-

re og markant branding for at tiltræk-

ke ny virksomheder ligger bag den 

markante fremgang. I Dansk Byggeris 

analyse fra tidligere i år opnåede Thi-

sted en fremgang fra nr. 6 til nr. 2. På 

samme liste rykkede Aalborg Kom-

mune fra nr. 82 til 86.

Hos DI topper Ikast/Brande for syven-

de år i træk fulgt af Herning, Ringkø-

bing/Skjern, Middelfart og Hedensted.

Af de nordjyske kommuner er tre ryk-

ket op på listen, én bevarer sin posi-

tion, mens seks er gået tilbage: 

Brønderslev  nr. 27 (nr. 45 i 2018)

Vesthimmerland 29 (46)

Rebild 32 (32)

Morsø 30 (24)

Jammerbugt 37 (23)

Frederikshavn 40 (30)

Aalborg 45 (51)

Mariagerfjord 58 (55)

Hjørring 61 (27)

Læsø kommune deltager ikke i ana-

lysen.

Aalborgs industri er i vækst 
– ikke mindst på området 
omkring Aalborg Havn
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MÅLRETTEDE KURSER
- FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION 
Start her, hvis du vil opdateres med nyeste viden. I Center for Karriere og Ud-
dannelse sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser 
og uddannelser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

www.ahkurser.dk

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 2788 6014 -  jlb@ah.dk

Kursussekretær
CAMILLA BACH
Tlf. 9133 3302 -  cab@ah.dk

ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

SALG OG KOMMUNIKATION
FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING

SPROG OG INTERNATIONALISERING
BLIV BEDRE TIL SPROG OG KULTUR

IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
FÅ SUCCES MED DIN VIRKSOMHED

LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER

Ordførende: 
Aalborg Smedelaug 
Oldermand  
Søren Rønnov Nielsen

VVS-installatør 
Torben Hansen

Aalborg- og Nørresundby Malerlaug 
Morten Gadegaard

Aalborg Frisørlaug 
Hanne Danielsen

Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
Jens Peter Nielsen

Nibe Erhvervsråd 
Kristen Langkjær

Maskinmesterforeningen 
Jan Blæsbjerg

Sangforeningen 
Henrik Gertsen 

Poul Krabbe

Hals Erhvervsforening 
Carsten Kristensen 

Repræsentantskabsmøder 
afholdes den anden onsdag i marts  
og november måned. 

REPRÆSENTANTANTSKAB

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedke-
rentreprenør, storentreprenør
eller hovedentreprenør

 

Det naturlige valg når der skal vælges tømrer/snedker-
entreprenør, storentreprenør eller hovedentreprenør

Kaolinvej 8 · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 60 12 80 00 · www.pallisgaard.dk 

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads� Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træffes hele dagen – også 
i arbejdstiden�Spiser vi mad, der giver den 
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til 
vores arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hverdagen 
– små skridt giver ofte bedre resultater på 
langt sigt end store forkromede projekter�  
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, 
tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg�dk

MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY

PROVEN TECHNOLOGYPROVEN TECHNOLOGY www.desmi.com

HØJEFFEKTIVE PUMPER  
& PUMPELØSNINGER
Hos DESMI producerer, sælger og servicerer 
vi pumper og pumpeløsninger inden for bl.a.:
• Marine
• Industri
• Forsyning
• Spildevand 
• Osv.

Vores landsdækkende serviceafdeling 
servicerer, vedligeholder og reparerer  
alle pumpetyper, uanset fabrikat.

24 / 7 / 365
Kontakt vores serviceafdeling på: 
+45 70 23 63 63.

GODT HÅNDVÆRK

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

15

INDSTILLING  
AF KANDIDATER 
 
Foreningens medlemmer kan indstille  
kandidater til modtagelse af legater�

Se yderlig på hjemmesiden: smvaalborg.dk afsnit legater.

INDSTILLING
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet 
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer 
adgang til Beierholms ydelser.

Beierholm er en revisions- og 
rådgivningsvirksomhed, der lægger 
vægt på nærhed, engagement og lokal 
tilstedeværelse.

Beierholm FOKUS er en ny online service, 
der letter hverdagen både for ledelse, 
bogholderi og medarbejder: 

• Scan og godkend kvitteringer på farten
• Søg bilag frem på et øjeblik
• Godkend løn med et klik
• Se virksomhedens hovedtal
• Husk vigtige finansielle deadlines
• Gå i dialog med din revisor
• Og meget andet. 

Læs mere på beierholm.dk/fokus – eller ring 
til Beierholms kontaktpersoner:

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 70

Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 96 34 78 63

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vandværksvej 2
9280 Storvorde
Tel: 8844 7799
kontakt@revision-plus.dk
www.revision-plus.dk

Hos NOVAGRAF brænder vi for at skabe  
synlighed for vores kunder. Og vi snakker  
synlighed, der flytter kunder, holdninger  
og virksomheder.

NOVAGRAF hjælper virksomheder med,  
at blive set, hørt og husket. Vi udvikler og  
producerer alt fra kreative koncepter og design 
til tryk og print til konkurrencedygtige priser. 

Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at blive 
mere synlig. Du kan også læse mere om os  
på novagraf.dk – eller ringe og høre mere  
på tlf. 9635 7777.

Novagraf A/S 
Lyngvej 3  
9000 Aalborg 
www.novagraf.dk
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BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har  
mulighed for at benytte vore lokaler  
til visse arrangementer�
Kontakt formand Svend Aage Suhr  
på telefon 98 12 00 02, eller
email: info@smvaalborg�dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 6. december: Julefrokost

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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STARK Aalborg
Håndværkervej 5 • 9000 Aalborg • Tlf. 9631 0500

Mandag - fredag 6.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 15.00
Søn- og helligdage 9.00 - 15.00
Køb varerne i forretningen eller på STARK.dk

67
58

6

RIV NED.
BYG OP.
GENTAG
VI STÅR BAG DEM,
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
          E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail� Info@smvaalborg�dk
 
Så hjælper du os og dig selv�

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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En gang om året deltager de rele-

vante politikere fra Aalborg kom-

mune på området, og det er også her, 

der initieres til den nye strategi. Den 

nuværende ungestrategi, blev udar-

bejdet i 2015. Lige nu er vi ved at ud-

arbejde den nye ungestrategi, som 

kommer til at virke fra 2020 til 2023. 

De fire temaer fra den forrige strategi 

videreføres;

1.  De unge skal forberedes til at gen-

nemføre en uddannelse

2.  De unge skal have et godt afsæt for at 

kunne træffe deres uddannelsesvalg

3.  De unge skal gennemføre en ung-

domsuddannelse

4.  De unge skal støttes i deres livsdu-

elighed

De ny indsatser
Der er forslag fra gruppen, om at ne-

denstående indsatser kommer med i 

strategien:

◗   Ønske om særligt fokus på over-

gange (9-10.klasse til ungdomsud-

dannelserne).

◗   Bedre sammenhæng i forhold til 

Sundheds- og Kulturforvaltningen.

◗   Mental Sundhed hos de unge. 

◗   Hvordan skaber vi helhedsoriente-

ring i indsatserne?

◗   Forslag om, at erfaringer fra Team-

mobil tænkes ind. 

◗   Forslag om fokus på de unges fri-

tidsliv som ramme for meningsful-

de fællesskaber.

◗   Bedre overblik over hvem, der gør 

hvad. 

◗   Hvordan får vi de unge gjort mere 

klar til at påbegynde en ungdomsud-

dannelse. 

◗   Hvordan måler vi på det, som vi gør? 

Hvordan ved vi om vi skal prioritere 

anderledes? 

◗   Forslag om at inddrage tal og stati-

stik fra Regions Arbejdsmarkedsråd

◗   Forslag om, at der i den kommende 

periode løbende skiftes fokus i for-

hold til emner. 

I Danmark har vi et fantastisk uddan-

nelsessystem, men alligevel kniber det 

med, at alle får gennemført  en uddan-

nelse. I år 2004 blev ungdommens ud-

dannelsesvejledning (UU), indført som 

skulle sikre at en større del af en ung-

domsårgang gennemførte en uddan-

nelse. Samarbejdet mellem folkeskoler 

og uddannelsesinstitutioner blev in-

tensiveret og har sikret et tæt samar-

bejde om den unge.

I 1. kvartal af 2018 havde vi i Aalborg 

kommune 6090 i alderen fra 18 til 29 år 

som var på offentlig forsørgelse.2  Det 

har mange årsager, men viser også, at 

hvis vi skal have alle med, kræver det 

et tæt og solidt samarbejde. Vi har et 

paradoks, at aldrig har der været så 

mange der har en studentereksamen, 

men at en del af de unge ikke kommer 

videre i uddannelse, samtidig med at 

der mangler unge i erhvervsuddannel-

Alle unge skal uddannes  
og bidrage til samfundet
SMVaalborg er også en del af ungeindsatsen i Aalborg Kommune. Målet er at alle  
unge gennemfører en uddannelse og kommer til at bidrage til samfundet. Deltagere i 
 ungeindsatsen er uddannelsesinstitutioner, kommune og politiske organisationer.1 
Ideen er at have en videns udveksling på tværs, som kan styrke indsatsen. 

serne. Vi har også en del der med en lang 

videregående uddannelse på papiret, ikke 

får arbejde og i stedet er på offentlig for-

sørgelse. Det, at unge er godt uddannede 

må aldrig blive en hæmsko, så der skal 

være nogle gode og synlige muligheder for 

at komme videre til en uddannelse med 

jobmuligheder.  Selvom indsatsen fra både 

offentlig og privat side er stor, mangler vi 

at få de sidste med.

 Af Søren V. Nielsen, SMVaalborgs medlem af Aalborg Kommunes Styregruppe for ungestrategien
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Alle unge skal uddannes  
og bidrage til samfundet

Vi mangler dem
 Indsatserne, vi gerne vil have med i 

den kommende strategi, skal gerne 

medvirke til at antallet af unge der står 

udenfor uddannelses- og arbejdsmarke-

det bliver færre.

 I mange erhverv mangler vi faglært ar-

bejdskraft. Jeg kan huske at man for 10 

år siden talte om at vi vil komme til at 

mangle arbejdskraft. Det var der ikke 

mange der troede på i 2009. Men det 

kom til at passe og prognoserne frem-

over viser samme tendens. Derfor er det 

vigtig at vi arbejder sammen om, at fle-

re unge får øjnene op for en erhvervs-

uddannelse, både de unge der kommer 

direkte fra folkeskolen og de unge med en 

studentereksamen. 

Ydermere må uddannelsesloftet afskaf-

fes, så dem der har en videregående ud-

dannelse kan styrke deres kompetencer 

til et erhverv der mangler medarbejdere, 

med lange videregående uddannelser. 

Uddannelse er livslang og man bør se på 

karrieren som en proces og ikke et ende-

gyldigt mål. Mange unge, der har en er-

hvervsuddannelse og læser videre på et 

senere tidspunkt er/bliver til meget efter-

tragtede medarbejdere. Og efter at EUX 

– uddannelserne  er blevet en mulighed 

vil det være lettere for den enkelte at be-

gynde en videregående uddannelse se-

nere i livet. 

Vi skal være stolte
Der bliver virkelig gennemført mange til-

tag for at alle ”kommer med”. Det sidste 

landsdækkende tiltag er FGU (Forbere-

dende GrundUddannelse). Det går i sin 

enkelthed ud på, at alle institutioner der 

underviser unge før de kan komme på en 

ungdomsuddannelse, bliver slået sam-

men, så der bliver et sted at henvende sig. 

Det er FVU, GVU, STU, produktionsskoler 

mv., der bliver lagt sammen. Denne orga-

nisation skal i samarbejde med kommu-

nens øvrige tilbud, herunder ikke mindst 

UU (ungdommens Uddannelsesvejled-

ning) sikre, at flere gennemfører en ud-

dannelse. 

Mange af vores medlemmer i SMVaal-

borg, har lærlinge og unge i job, som en 

del af det, at blive klar til uddannelses-

og arbejdsmarkedet. Vi kan kun op-

fordre til at tage lærlinge og andre der 

har behov for at komme på arbejds-

markedet, hvis vi vil sikre kvalificeret 

arbejdskraft til fremtiden. I forvejen er 

de fleste lærlinge ansat i mindre virk-

somheder, og set i den sammenhæng, 

at en erhvervsuddannelse også er et 

arbejde og at man derfor får løn, for at 

være i uddannelse. Dette giver et di-

rekte positivt økonomisk afkast i form 

af skatteindbetalinger fra lærlinge, 

faktisk så meget at lærlingene betaler 

mere i skat end skolerne modtager i 

undervisningstaxameter. Langt de fle-

ste SMVer har lærlinge og i samarbejde 

med erhvervsskolerne planlægger de 

lærlingeforløbene, så virksomhederne 

ikke bliver tømt for alle lærlinge på 

samme tid. Vi skal derfor være stolte 

af den indsats som SMVerne bidrager 

med, i indsatsen for at få flere med i 

det samlede uddannelsesbillede.

1)  AMU Nordjylland - Center for Dag og døgntilbud 
- Center for Tværfaglig Forebyggelse - Børne- og 
familieleder Center for Sociale indsatser – DA - 
Daghøjskolerne - Familiegrupperne -Gymnasie/
HF - LO Aalborg - PR (Trivselsindsatsen) Skole-
forvaltningen - SOSU Nord - Sundheds- og Kul-
turforvaltningen - TAMU - Tech College - Ud-
dannelseshuset Jobcenter - Uddannelseshuset 
UU - University College Nordjylland - VUC&HF 
Nordjylland - Aalborg Handelsskole - Aalborg 
Håndværkerforening - FGU Aalborg - Aalborg 
Ungdomsskole - Aalborg Universitet

2)  Ungestatistik – 1. Kvartal 2018 Ungestrategien for 
Aalborg Kommune EUX er uddannelse der inde-
holder en fuld erhvervsuddannelse og flere fag 
på gymnasialt niveau. 

En af ungestrategiens ny fokusindsatser er at gøre de  
unge mere klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse
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GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du 
at vide mere om fx virksomhedspraktik, 
mentorordninger for unge eller den nye 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og 
netværkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, 
som vi hjælper med konkrete 
problemstillinger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et 
landsdækkende virksomhedsnetværk� 
Over 3�440 er medlemmer af 
VirksomhedsnetværkCabi, som 
afholder cirka 30 gratis arrangementer 
om året fordelt over landets fem 
regioner�

  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5�000 medarbejdere abonnerer på  
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer, 
integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C / 
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | Tlf. 9633 2211  |  www.amunordjylland.dk

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Den lige vej til job

Kystens Perle STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000  Aalborg

Traditionel dansk mad 
også som take away

Vi har åbent hele året 
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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 Af Poul Krabbe

Af de 109.005 beskæftigede lønmod-

tagere havde de 72 % privatadresse i 

Aalborg Kommune. 69.715 var beskæf-

tiget i den private sektor – en frem-

gang på 1,5 %. Industrien har haft den 

største fremgang: 4,5 % svarende til 

530 beskæftigede.

I perioden 2011-2019 er antallet af be-

skæftigede lønmodtagere i Aalborg 

Kommune vokset med 10.180 (10,3 %). 

I samme periode er Aalborg Kommu-

nes indbyggertal vokset med 14.681 – 

fra 200.647 ved udgangen af 2011 til 

215.328 ved udgangen af 2018.

Nettotilflytningen i 2018 var på 

1.796. 14.468 tilflyttere fra andre 

kommuner og 12.672 fraflyttere. I al-

dersgruppen 17-24 år var der 6.959 

tilflyttere i 2018 og 3.890 fraflyttere 

– en nettotilgang i aldersgruppen på 

3.069.

Trods det svagt stigende antal 

af beskæftigede lønmodtagere 

1.016 flere er
kommet i job i 2019 
Ved udgangen af juni var der 109.005 beskæftigede lønmodtagere i Aalborg Kommune.  
Det er en vækst på 1.016 i forhold til samme tidspunkt i 2018 – svarende til 0,9 %.  
Til sammenligning var væksten i Odense 2,5 % og Aarhus 2,0. Landsgennemsnittet var  
1,5 %, og blandt de kommuner, Aalborg normalt sammenligner sig med, havde kun  
Esbjerg en lavere vækst: 0,87 %.

i første halvår af 2019 er Aalborg den 

kommune, som har den fjerde høje-

ste ledighed: 5,2 %. Det skyldes bl.a., 

at mange af de unge efter afsluttet 

uddannese på bl.a. Aalborg Universi-

tet bliver boende i Aalborg, mens de 

søger job. Ledigheden blandt akade-

mikerne er højere end blandt de ufag-

lærte. 

 

(Læs lederen på side 3)

Trods svagt stigende 
beskæftigelse er ledigheden 
i Aalborg Komunee 5,2 %. 
En af grundene er, at mange 
dimittender fra Aalborg 
Universitet bliver boende i 
Aalborg, mens de søger job
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Alle taler om socialt ansvar –  
vores kunder gør noget ved det! 

Ved at købe forskellige services hos 
Huset Venture Nordjylland kan du 
bidrage til at skabe job på særlige vilkår.

Vi har siden 2007 udført en lang række 
arbejdsopgaver på almindelige markeds- og
konkurrencevilkår inden for mange forskel-
lige områder� Vi kan hjælpe dig med fx  
regnskab og bogholderi, administration, 
detail, lager, rengøring, kantine, affalds-
håndtering, ejendomsservice, markeds-
føring og kommunikation�
Vi står også bag SMV Aalborgs nye hjem-
meside – og giver gerne dig et godt tilbud 
på din nye hjemmeside!
Huset Venture Nordjylland er  
en privat, Registreret Social- 
økonomisk Virksomhed� 
Se meget mere på  
www.hv-nord.dk

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der findes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger� 
Der er endvidere links til SMVdanmark, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

Få 10.000 kr. til 
videreuddannelse
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en Er du faglært, har du de næste tre år en unik mulighed  

for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse.

Vil du udarbejde energimærkninger og rådgive om 
energibesparelser, kan du blive

 → Energikonsulent på 6 uger
 → BedreBolig rådgiver på 6 uger

Har du brug for el- eller VVS-autorisationer, eller har du 
driftsansvar, kan du tage uddannelsen i 

 → EL-installation
 → VVS-installation

Er du håndværker, og vil du gerne udvide dit arbejds-  
og ansvarsområde, kan du tage uddannelsen i

 → Energiteknologi
 → Byggeteknologi

Vi hjælper dig hele vejen. 
Kontakt Vicki Frederiksen på 
72 69 17 34 eller vbff@ucnact2learn.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/sTlf.: 4046 7944
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan du 
få nyttige informationer og hjælp ved at 
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer 
og licitationer kan du se direkte på 
vor hjemmeside www.aalborg-hvf på 
forside hvor der er et direkte link til 
de seneste udbud. Benyt dig af denne 
lette adgangsvej samt vore tilbud om 
samarbejde� 

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer� 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør  
Esben Nedermark, 2220 8174.

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www.smvaalborg.dk

Let hverdagen
i din virksomhed

Beierholm FOKUS er en ny online service, 
der giver dig lettere administration og bedre overblik.

Her kan du nemt scanne og håndtere bilag, godkende løn 
og se hovedtal for din virksomhed. Du får også direkte adgang 

til kompetent sparring, når det passer dig. 

Se mere på beierholm.dk/fokus

Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV | Tel. 98 18 72 00 

www.beierholm.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Afs.: SMV Aalborg
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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ID-NUMMER

47958VI ER PENSION FOR 
SELVSTÆNDIGE

•  En skræddersyet pensionsaftale  
til dig som virksomhedsejer og til  
din ægtefælle eller samlever.

•  Særlige attraktive vilkår,  
der også kan tilbydes  
virksomhedens  
ledende medarbejder(e).

•  Specialuddannede  
PFS-rådgivere i  
hele landet.

Individuel pensionsopsparing

Tab af Erhvervsevne fra 113.400 til 1.500.000 kr.

Kritisk Sygdom fra 150.000 til 450.000 kr.

Gruppeliv fra 300.000 til 1.500.000 kr.

Ægtefællesum på 50.000 eller 100.000 kr.

Udvidet sundhedssikring – også til dine børn

Samlet pakke FRA 1.350 kr. pr. måned efter skat

Kontakt os og slut dig til selvstændige med 
33.000 pensions- og forsikringsordninger samt 

24 mia. kr. i samlet formue.
 

Ring på telefon 33 93 86 00 eller 
besøg os på www.pfs.dk


