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Aalborg, fredag den 6. januar 2017

Troels Lund Poulsen på beskæftigelsesvisit
på Aalborg Portland
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen aflægger fredag den 6. januar besøg på en af Danmarks
største procesvirksomheder. Her skal han som en af de første besigtige virksomhedens 6.
produktionslinje, og han skal drøfte vækst, beskæftigelse og lærlinge med både ledelse og
produktionsansatte.
Den nyudnævnte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) besøger nu Aalborg Portland i Aalborg for
at blive klogere på beskæftigelsessituationen hos en af Danmarks ældste og største industrivirksomheder.
Virksomheden er kendetegnet ved at have et meget stort og stabilt antal lærlinge og har på det seneste
øget medarbejderstaben betydeligt:
‐ Vi er glade for, at Troels Lund Poulsen prioriterer at besøge os. Vi har tidligere haft en positiv dialog med
ham på erhvervsområdet, og nu ser vi frem til at tage imod ham som beskæftigelsesminister og til at drøfte
den aktuelle beskæftigelsessituation, fortæller Managing Director Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg
Portland og fortsætter: ‐ Han skal under sit visit dels besigtige vores 6. produktionslinje, som vi netop har
investeret knap 50 millioner kroner i, og som har resulteret i henved 20 nyansættelser, og han får dels
lejlighed til at tale med nogle af vores 22 lærlinge.
De konkurrenceforvridende energiafgifter er blevet reduceret de seneste år, og det har resulteret i en
forbedret konkurrencesituation for virksomheder som Aalborg Portland. Det har haft den positive
konsekvens, at cementproducenten har genstartet et omfattende investeringsprogram. Aktuelt forventer
Michael Lundgaard Thomsen at skulle investere mere end en halv milliard kroner i fabrikken i Aalborg i
løbet af de kommende tre år, og det vil føre til yderligere nyansættelser. Her har virksomheden gavn af det
store, løbende optag af lærlinge:
‐ Vi har haft et konstant optag af lærlinge også i kriseårene, og det kommer os til gavn nu. Faktisk har vi i
dag det højeste procentuelle antal lærlinge blandt procesindustrivirksomheder i Danmark, og det er en
væsentlig fødekanal til nye fastansættelser, fastslår han.
Han siger supplerende, at beskæftigelsessituationen vil udvikle sig yderligere i en retning, hvor det bliver
sværere og sværere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Aalborg Portland er Danmarks eneste
cementproducent og opererer inden for et særdeles kompliceret og unikt procesområde:
‐ Det er særdeles glædeligt, at beskæftigelsen er stigende, men vi skal helst undgå flaskehalse, der kan
hæmme væksten i de kommende år. Det vil også være et af de punkter, vi vil drøfte med ministeren, slutter
Michael Lundgaard Thomsen.
Om Aalborg Portland A/S
Aalborg Portland A/S er Danmarks eneste cementproducent og råder over en af Nordeuropas største
cementfabrikker beliggende i Aalborg samt siloanlæg i havne over hele landet. Fabrikken i Aalborg
producerer årligt 2 millioner tons fordelt på grå og hvid cement, som afsættes i Danmark, det øvrige
Nordeuropa samt USA.
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Aalborg Portland A/S beskæftiger godt 335 medarbejdere i Danmark. Et mangeårigt fokus på miljø‐ og
energiinvesteringer har resulteret i, at fabrikken i dag er anerkendt som en af de mest ressourceeffektive
cementfabrikker i verden.
Aalborg Portland A/S er en del af Aalborg Portland Holding Koncernen, der i 2015 omsatte for 6,5 milliarder
kroner og har 2.600 medarbejdere. Aalborg Portland Holding er moderselskabet for en række cement‐ og
betonvirksomheder i blandt andet Norden, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Herudover har
koncernen aktiviteter inden for udvinding og afsætning af tilslagsmaterialer (granit og grus) samt
genanvendelse af affaldsprodukter.
Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Gruppen, en international leverandør af
cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano.
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