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økonomi

Svenske pendlere styrker dansk økonomi

Novo taber skattesag
FRADRAG. Højesteret placerede i går regningen for

et torskegilde i den helt tunge klasse på samme sted
som Østre Landsret, da Novo Gruppen fik besked
om, at selskabet ikke kan trække 66 millioner kroner fra i skat. Novo skilte i 2000 enzymdivisionen ud
i Novozymes og trak udgifterne til advokater og revisorer fra i skat, men det ville Skat ikke godkende.

BESKÆFTIGELSE. Øre-

indland@pol.dk

Ifølge analysen har svenske pendlere siden 2000 løftet den danske økonomi
med næsten 31 milliarder
kroner.
Samtidig har svenskerne
glæde af, at de har sparet mere end 1 milliard kroner årligt i dagpenge.
Alene i 2010 skabte pendlingen 5 milliarder kroner i
økonomisk vækst til det dan-

Økologi i sløvt tempo
LANDBRUG. Selv om stadig flere landmænd vil læg-

ge om til økologi, kan udviklingen langtfra opfylde
regeringens mål på 18.000 hektarer om året. Det viser tal fra FødevareErhverv. Landmænd har i år søgt
om at omlægge 10.838 hektarer til økologi. I 2010
gjaldt ansøgningerne 9.446 hektarer – men andre
opgav økologien, og slutfacit blev på 5.000 hektarer.
erhverv@pol.dk

sundsbroen giver gode
penge for både Danmark
og Sverige, viser en beregning fra selskabet bag
broen.

ske samfund, lyder vurderingen.
»Pendlingen over Øresund
giver et tilskud af arbejdskraft til de danske virksomheder, samtidig med at det
presser arbejdsløsheden på
den svenske side ned«, siger
Britt Andresen, der er analysechef på Øresundsbroen.
Beregningerne viser kun
de direkte effekter af svensk
pendling. Øgede skatteindtægter og forbrug er der ikke
sat tal på.
Selv om antallet af svenskere, der pendler til job i Danmark, er stagneret, er der sta-

dig mange penge at hente
for den danske økonomi i de
kommende år.
»Hvis vores prognose holder stik, vil de svenske pendlere samlet set bidrage med
yderligere 53 milliarder kroner til den danske økonomi
frem til 2020«, siger Britt Andresen.
Hver dag pendler 20.000
mennesker over Øresund for
at arbejde.
Mere end 90 procent rejser
fra Sverige til Danmark, og
omkring 9.500 af disse pendlere er svenskere.
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3. Danske aktier i rødt: Frygt for græsk fremtid liver op igen

Farlige stoffer i
tøj skal vaskes ud

13.000 kroner
mindre på et år

KEMI. Miljøstyrelsen opfordrer i en kampagne folk til
at vaske nyt tøj, før de tager
det i brug. Nyt tøj kan give
allergiske reaktioner, udslæt og irriteret hud, fordi
det er fyldt med blandt andet farvestoffer, formaldehyd og optisk hvidt.
En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at knap
otte ud af ti er klar over, at
der kan være kemikalierester i deres nye tøj. Men
kun knap fire ud af ti vasker altid deres nye tøj, inden de tager det på.

REALLØN. Små lønstignin-
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ger betyder, at de fleste har
mindre at gøre godt med
end for et år siden – 13.000
kroner i en typisk familie
ifølge beregninger fra privatøkonom Las Olsen, Danske Bank. Tal fra Danmarks
Statistik viser, at inflationen var på 2,6 procent i august, og det er mere, end
de fleste stiger i løn.
Hos Nykredit forudser
økonomerne, at lønnen vil
stige omkring 2,2 procent i
2012, mens priserne kun vil
stige lidt under 2 procent.

beskæftigelse

Novo Nordisks nye
job ligger i udlandet
Medicinalkoncern har
succes og ansætter
masser af folk. Men kun
hver 7. nye arbejdsplads
ligger i Danmark.
Udviklingen kræver
uddannelse, siger
personaledirektør
Lars Chr. Lassen.
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UDDANNELSE. En virksomhed som
Novo Nordisk har først og fremmest brug
for stadig bedre uddannet arbejdskraft.
Arkivfoto: Torben Stroyer

jere, hvor efterlønstidspunktet rykkes, og
hvor ledighedstallet stiger. Det betyder nye
grupper på arbejdsmarkedet. Er det disse
mennesker, Novo kan bruge?
»Vi søger bredt, og vi har ikke alderskriterier eller andet. Men det er klart, at mange af dem, vi får, er nyuddannede folk«.
Det ærlige svar er vel, at det ikke er folk,
der i øvrigt havde tænkt sig at gå på efterløn,
Novo søger?
»Ikke primært, det er da rigtigt. Det er i
det akademiske grundmiljø og de akademiske miljøer, vi skal rekruttere folk. Det
er klart«.
Og det er ikke nødvendigvis de grupper,
der med pensionsalderens stigning, efterlønsordningens ændring og den stigende
arbejdsløshed kommer ud på arbejdsmarkedet?
»Ikke umiddelbart, men Novos aldersprofil er meget bred. Og vi har mange
medarbejdere over 50, som jeg håber, vi
skal have længe endnu. Men selvfølgelig
kan jeg kun svare ja på spørgsmålet«.

Mere uddannelse
Så hvis man stiller spørgsmålet: Hvad Danmark skal leve af?
»Vi skal leve af rigtig dygtige medarbejdere. Dem har vi allerede mange af, og det
tror jeg, vi bliver ved med at have. Ikke
mindst på grund af at Novos basale diabetesforskning for en stor del ligger i Danmark. Det betyder, at vi kan tiltrække dygtige forskere. Men det er naturligvis også
mennesker, som kommer fra udlandet,
og af vores nettotilvækst af arbejdspladser i Danmark på 200 årligt kommer cirka 30 fra udlandet. Så svaret er, at vi skal leve af uddannelse, uddannelse og uddannelse«.
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er snakkes vækst, vækst og vækst
og ikke mindst om nødvendigheden af øget vækst som forudsætning for at bevare velfærdssamfundet og
at skabe beskæftigelse til danskerne.
Mange store danske virksomheder kan
sagtens opfylde kravet til vækst. Endda i
rigeligt mål. Men det er ikke nødvendigvis en vækst, som skaber arbejdspladser i
Danmark, og som derfor giver svar på,
hvad danskerne skal leve af i fremtiden.
Når det handler om arbejdspladser,
sker væksten i en række af de store danske
industrilokomotiver nemlig ude i verden. Deres succes er en global succes baseret på de globale muligheder på vækstmarkederne i Asien, Brasilien og Rusland.
Det gælder blandt andet medicinalvirksomheden Novo Nordisk.
»Vores vækstscenarium ser godt ud«,
fastslår personaledirektør i Novo Nordisk
Lars Chr. Lassen. »Og dér, hvor vi har vores
største vækst, er i Kina og Asien generelt, i
Nordamerika og i Latinamerika. Set i forhold til mennesker og arbejdspladser betyder det, at væksten i arbejdspladser vokser kraftigst i de
områder, hvor vi
har den største
markedsvækst. EuDet er klart, at
ropa og Danmark
mange af dem, er vækstmæssigt
vi får, er nymættet«.
Så når Novo har
uddannede folk
vækst,
er det ikke i
Lars Chr.
Danmark?
Lassen,
»Ikke i samme
Novo Nordisk
omfang som på
vækstmarkederne.
Men det er ikke sådan, at vi ikke vokser
herhjemme. Vi vil fortsat have mange
medarbejdere i Danmark og en nettovækst. Den vil bare ikke være så kraftig
som ude i verden. I øjeblikket har vi i Novo en nettovækst i medarbejdertallet på
cirka 1.500 på årsbasis. 200 af disse arbejdspladser ligger i Danmark«.
Politisk er Danmark lige nu i en situation,
hvor pensionsalderen kan ventes at blive hø-

Men de arbejdsløse, og de mennesker,
som på grund af pensionsalderens udskydelse og ændringerne i efterlønnen også vil
være på arbejdsmarkedet i fremtiden, har
du hørt politikere give et bud på, hvad de
skal leve af?
»Næh«.
Har det undret dig?
»Ja, men som personaledirektør i Novo
Nordisk er jeg ikke optaget af den debat.
Som almindelig borger forholder jeg mig
da til det og synes, det er en meget, meget
relevant debat. Set som samfundsborger
og som far til tre børn er jeg optaget af uddannelsesniveauet«.

Forkert politisk fokus
Når man er personaledirektør i et industrilokomotiv som Novo, ryster man så på hovedet af politikere, der sender flere og flere ud
på arbejdsmarkedet uden at have et forslag
til, hvad de skal lave og leve af?
»Det vil jeg helst ikke kommentere. Jeg
er glad for mit job og har ikke tænkt mig
at gå ind i politik«.
Du kan bare sige, om du ryster på hovedet
af politikerne engang imellem?
»Jeg synes, der er ting, som i øjeblikket
fylder mere i den politiske debat, end jeg
finder vigtigst. Den langsigtede politiske
dagsorden om at hæve uddannelsesniveauet og vores konkurrenceevne synes
jeg nogle gange drukner i mere kortsigtede taktiske manøvrer om, hvilke haner
man skal skrue på«.
Hvis det så lykkes at højne uddannelsesniveauet og skabe mere forskning, vil det i den
globaliserede verden ikke bare betyde, at flere højtuddannede danskere vil rejse ud i verden?
»Jeg tror, det vil betyde, at vi kan fastholde, at der blandt dem, vi ansætter, også
her i Danmark, fortsat vil være en stor andel af danskere. Altså at vi med vores
vækst sørger for, at danskere fortsat kan få
del i de job, vi kan tilbyde og har brug for«.

Ingen kvalitetsforskel på briller mellem
Louis Nielsen og andre optikere

Se hele testen på louisnielsen.dk

Bestil synsprøve på louisnielsen.dk
eller på telefon 7013 0111
Standard PENTAX flerstyrkeglas koster lige nu kr. 0,- (normal pris kr. 800,-) når du samtidig køber stel fra prisgruppe 795,- og op. Rabatten
udgør kr. 800,- og kan også benyttes ved køb af andre typer flerstyrkeglas. Standard PENTAX enkeltstyrkeglas koster altid kr. 0,- uanset
prisgruppe. Flerstyrketilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud. Tilbuddet på flerstyrkeglas gælder til og med den 22. oktober 2011.
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The Organic Pharmacy • sukí skin care • Logona • Jane Iredale m. fl.

økologisk ansigtsløft
Valgt som nr. 1
af pure shops
kunder blandt
1275 økologiske
produkter
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Se yngre ud med aktiv
Anti-oxidant Face Gel og
Face Firming Serum
fra det eksklusive mærke
The Organic Pharmacy
Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri
i Grønnegade og få
professionel rådgivning

Træd ind i vitalitetscirklen
og oplev, hvordan du kan
få et vitalt liv:
9 forskellige fysiske, følelsesmæssige og mentale temaer, der
hver rummer en værktøjskasse
med råd om kost, motion og
supergode opskrifter.
9 veje til vitalitet af Thorbjörg Hafsteinsdottir,
forfatter til bestsellerne 10 år yngre på 10 uger
og Spis dig yngre

Postordre: Fragtfrit ved køb over 500 Kr.
Butikker: Grønnegade 31 & 36 • Kbh. K • Tlf. 33 17 00 70 • pureshop.dk
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