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Ny rekord
i antallet
af østarbejdere i
Danmark

I dag er Maersk Oil fordelt på fire adresser på Esbjerg Havn. Når KPC Byg opfører et markant nyt kontorhus til Maersk Oil i Esbjerg samles medarbejIllustration: Årstiderne Arkitekter
derne under samme tag.

Maersk Oil rykker i
nyt domicil i Esbjerg
BYGGERI: Maersk Oil samler kræfterne i et nyt, markant kontorhus på havnefronten i Esbjerg.
Et vigtigt signal fra Esbjerg, siger borgmester Søtrup.
Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk
og Ken Mathiesen
Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk

Det høje aktivitetsniveau på oliegasaktiviteterne i Nordsøen medførte sidste år, at Maersk Oil i Esbjerg oplevede en nettotilvækst i
personalestaben på 150 nye medarbejdere. I de kommende år medfører et efterforsknings- og investeringsprogram en yderligere
vækst i antallet af medarbejdere,
og derfor præsenterer Maersk Oil
og KPC Byg i dag i JydskeVestkysten et helt nyt kontordomicil på
havnefronten i Esbjerg Havn, tæt
på selskabets nuværende kontor.
I øjeblikket beskæftiger Maersk

Oil i Esbjerg 450 ansatte, inklusive
det personale, der befinder sig offshore, men det nye kontorhus,
som bliver i fem etager fordelt på
knap 10.000 kvadratmeter, dimensioneres til 640 ansatte.

Flere ansættelser
– Vi forventer flere ansættelser i de
kommende år, idet den løbende
vedligeholdelse af vores ældre installationer kræver større fokus,
og i det hele taget forventer vi, at
vi udvikler nyt potentiale på flere
forretningsområder, forklarer landechef for Maersk Oil i Danmark,
Mark Wallace, uden konkret at ville afsløre, hvad planerne går ud
på.
I Esbjerg er der samtidig glæde

FAKTA ■ ■ ■
NEDRIVNING
■ Det nye kontorhus, hvor
Maersk Oil får til huse, placeres
hvor det 17.000 kvm. store Esbjerg Frysehus ligger i dag.
■ Frysehuset bliver fraflyttet i
slutning af februar, og det skal
herefter rives ned.
over Maersk Oils og KPC Bygs beslutning – ikke mindst hos borgmester og bestyrelsesmedlem i
Esbjerg Havn, Johnny Søtrup (V):
– Symbolværdien i, at man vælger at bygge 10.000 kvm er jo kraf-

tig – et signal om, at man tror på
Esbjerg langt ud i fremtiden. Det
er godt for sektoren og hele branchen.

15-årig lejekontrakt
Maersk Oil bliver ikke selv ejer af
nye, markante byggeri, som kommer til at ligger sammen med andre store domicilbyggerier omkring Esbjergs gamle, historiske
dokhavn.
Bygherrer og samtidig ejer af
kontorhuset bliver entreprenørgiganten KPC Byg, der har indgået en
11-15-årig
lejekontrakt
med
Maersk Oil. Kontorhuset, der skal
stå færdigt primo 2015, vil koste
mellem 100-200 mio.kr.

Investeringer skal løse jobkrise
TOPMØDE: En prominent gruppe af Danmarks mest indflydelsesrige erhvervsfolk, fagforeningsrepræsentanter og økonomiske ministre holdt møde i går.
Af Laurits Harmer Lassen
lala@berlingske.dk

En række af de økonomiske ministre, der om halvanden måned
skal komme med forslag til en ny
»jobskabelsespakke«, har netop
fået 18 konkrete forslag til at løse
den danske investeringskrise med
hjem til deres ministerier.
Ministrene, heriblandt finansminister Bjarne Corydon (S) og

økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager (R), forsøgte i
går på et lukket møde med en sjælden set prominent gruppe af danske topchefer, fagforeningsledere
og økonomer at nå til enighed om
en vej ud af investeringskrisen.

Analysearbejde
Dagsordenen på mødet var 18 forslag, der efter et større analysearbejde er blevet udarbejdet af er-

hvervsforummet Axcelfuture med
input fra erhvervsfolk, fagforeninger og eksterne økonomer. Forslagene er centreret omkring virksomheders finansiering, skatteforhold og øvrige rammebetingelser som offentlige indkøb og udbud.
– Vi ser lige nu en ny erkendelse
på tværs af det politiske spektrum
om, at der er brug for at gøre det
mere attraktivt at investere i dan-

ske virksomheders produktionsapparat. Det her er et inspirationskatalog til regeringen, der som bekendt den kommende tid vil se på
forslag for at forbedre rammevilkårene, siger koncernchef i Danfoss, Niels B. Christiansen.
Blandt forslagene fra Axcelfuture er udarbejdelsen af en samlet
erhvervsskattestrategi og lettelse
af en række skatter på kapitalindkomst.

2012 satte ny rekord for antallet af østarbejdere i Danmark. Også i 2011 blev der
sat rekord, men nu er antallet steget igen, denne gang
med 15 procent. Det skriver
Fagbladet 3F, der beretter
om flere medlemmer, som
klager over en unfair konkurrence fra de udenlandske firmaer.
– Der er en meget voldsom
opmærksomhed på den her
udvikling. For mange ser, at
deres kollegaer ikke kan få
arbejde, fordi de udenlandske firmaer snyder med løn
og skat, fortæller Palle Bisgaard, forhandlingssekretær i 3F til fagbladet.
Frustrationen breder sig
på byggepladserne, fordi de
danske håndværkere mærker presset fra de østeuropæiske firmaer mere og mere, og mange frygter at havne blandt de 6000 byggearbejdere, der nu går ledige.
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Georg Jensen får
millionbøde
■ Georg Jensen forlangte i

en periode på over to år af
sine forhandlere, at de
brugte selskabets vejledende priser som mindstepris.
Det var ulovligt, og det
har Georg Jensen nu erkendt ved at betale en bøde på en million kroner, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.
Styrelsen har ved fastsættelse af bødens størrelse lagt vægt på, at de ulovlige krav er indgået i flere
aftaler og af forskellige sælbnb
gere.

Novo vokser
hurtigst blandt
de store
■ Novo Nordisk ventes

som den eneste blandt de
store medicinalvirksomheder i Europa og USA at præstere tocifret vækst i fjerde
kvartal.
Det skriver Bloomberg
News på baggrund af analytikerestimater op til regnskaberne.
Novo Nordisk ventes at
levere en fremgang i omsætningen på 15 pct. til
20,8 mia. kr. fra 18,1 mia.
kr. i fjerde kvartal sidste år.
Konsensus for medicinalbranchen under ét er et
fald i omsætningen på 1,7
pct.
Blandt de store amerikanske og europæiske medicinalvirksomheder er det
kun Johnson & Johnson,
der nærmer sig tocifret
Berlingske
vækst.

