Overblik over varslingssager i Aalborg Kommune 2016 – 2017
Neurodan
2016/2017
38 berørte medarbejdere. Der er tale om ufaglærte, faglærte, kontormedarbejdere,
kvalitetsmedarbejdere og akademikere.
Det er søgt midler fra varslingspuljen.
Jobsøgningskursus er afviklet ved Ballisager. Der er købt opkvalificeringsforløb ved Hytek og Aalborg
Handelsskole. Desuden har Neurodan købt outplacementforløb til deres medarbejdere ved Curia for
akademikere og JKS for de ufaglærte og faglærte.
Sagen er afsluttet og varslingsmidler er udbetalt.
Aalborg Engineering
Januar 2017
Der blev afholdt informationsmøde i forbindelse med varslingssag i august 2016, men Jobcentret har ikke
været involveret i forbindelse med konkursen. 50 medarbejdere er omfattet af konkursen.
Royal Arctic Line
Januar 2017
Ca. 130 berørte medarbejdere forventes afskediget over en længere periode med de første i foråret
2017. Der er tale om ufaglærte, faglærte og funktionærer – medarbejdere i fryse- og pakhus, er de
første, der afskediges. Der har været afholdt uddannelsesmesse med deltagelse af alle relevante parter.
Der er endnu ikke hjemsøgt midler fra varslingspuljerne.
Siemens Wind Power A/S
12. januar 2017
Ca. 150 medarbejdere blev varslet afskediget. Der er både tale om faglærte og ufaglærte. De første 75
blev afskediget – derefter fandt mere end 100 selv nyt arbejde.
Der blev afholdt informationsmøde ultimo januar i samarbejde med 3F.
STARK
17. januar 2017
140 medarbejdere blev varslet opsagt på landsplan. Dette blev reduceret til 48 medarbejdere, hvoraf 13
var fra Nordjylland. Kun 4 medarbejdere kunne ikke omplaceres, og de fire medarbejdere takkede nej til
outplacement forløb ved AS3 samt tilbuddet om informationsmøde og individuel samtale ved Jobcenter
Aalborg.
Topdanmark
18. januar 2017
18 berørte medarbejdere, hvoraf 4 har sagt ja til omplacering. Der er primært tale om salgsafdelingen.
Der er afholdt informationsmøde og individuelle samtaler.
Der er ikke hjemsøgt midler fra varslingspuljerne.
Bladt Industries A/S
25. januar 2017
90 fastansatte og 150 kontraktansatte afskediges – primært timelønnede. Der er tale om smede, malere,
arbejdsmænd, funktionærer i projektdivisioner, funktionærer i administration, funktionærer i drift /
produktion.
Der har været afholdt informationsmøder samt hjemsøgt midler fra varslingspuljen til opkvalificering. På
trods af stor opsøgende indsats ønskede ingen opsagte dog efterfølgende at deltage.

En medarbejder blev forlænget, og fratræder snart, men har forespurgt på opkvalificering.
En del af de øvrige afskedigede medarbejdere er blevet genansat som vikarer igennem vikarbureauer
Siemens Gamesa
18. august 2017
På onshore-området oplever Siemens Gamesa, at de ikke vinder ordrer og kunderne springer fra. En
produktionslinje lukkes helt, og 2/3 af en anden linje lukker. I forhold til mulighederne for genansættelse
er det sådan, at Siemens forventer 600 afskedigelser. Ud over dette omplaceres 130 fra onshore til
offshore.
Efter endt forhandlinger, er der meldt følgende afskedigelser ud:
51 funktionærer og 395 timelønnede afskediges, 284 omplaceres fra onshore til offshore. Alle 446
afskediget medarbejdere er fritstillet i opsigelsesperioden.
Der er iværksat plan med informationsmøder, outplacementforløb, tilbud om opkvalificeringsforløb,
Jobmesse, CV-bank, facebookgruppe samt bemanding af Job- og Uddannelseskontor og nødtelefon.
Der er hjemsøgt midler fra varslingspuljen.
Bellevue A/S
21. august 2017
Virksomheden har afskediget 16 ud af i alt 32 medarbejdere. Den største del af medarbejderne er
faglærte og kommer med en baggrund fra indkøb og salg, samt marketing.
Virksomheden har etableret outplacementforløb. Der afholdes informationsmøde og er hjemsøgt midler
fra varslingspuljen til opkvalificeringsforløb.
Telenor A/S
29. august 2017
Som et led i landsdækkende afskedigelser, har Telenor har afskediget 81 medarbejdere i Aalborg.
Vi har modtaget liste med navnene på de 81 afskediget medarbejdere bosat i Aalborg Kommune, men
ikke selve varslingssagen – de tidligste fratræder 30. september 2017.

