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Oppgang på Oslo Børs
Oslo Børs endte
handelen med en
oppgang på 3,77
prosent til 578,66
poeng tirsdag. Seadrill
bidro sterkt til
oppturen.

Egil H Torvik
Næringsjournalist

egil.h.torvik@r-b.no
Mobil: 909 69 027

tips@rbnett.no
71 25 00 00

OSLO: Av de ti mest omsatte

selskapene på Oslo Børs

var det Seadrill som kunne
stå for den største
oppgangen etter endt
handel. Aksjen gikk opp
7,1 prosent.
Ellers var Statoil-aksjen
opp 2,4 prosent, mens
Storebrand-aksjen hadde
en oppgang på 3,6 prosent.
Også REC Silicon (+5,6) og

Orkla
(+0,6)
kunne
avslutte handelen i pluss.
Blant selskapene som
endte dagen med røde tall
i boka, var Telenor (-0,7),
Norsk Hydro (-0,3) og Gjensidige Forsikring (-0,6).
Ved de toneangivende
børsene i Europa gikk
FTSE 100-indeksen i

London opp 1,1 prosent,
mens DAX 30 i Frankfurt
og CAC 40 i Paris steg
henholdsvis 0,9 og 1,5
prosent.
Oljeprisen falt noe og lå
tirsdag ettermiddag på
47,17 dollar fatet for nordsjøolje av Brent-kvalitet.
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Valutakurser

8,1771

Valuta
US dollar (USD)
EURO (EUR)
Sveitsiske franc (CHF)
Danske kroner (DKK)
Britiske pund (GBP)
Svenske kroner (SEK)
Canadiske dollar (CAD)
Japanske yen (JPY)

12,601
6,8344

15.09
8,1771
9,2565
843,72
124,07
12,601
843,72
6,1776
6,8344
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Oslo Børs

14.09
8,1884
9,2570
843,16
124,08
12,622
99,16
6,1783
6,8046

13.09
8,2277
9,2710
840,45
124,26
12,690
98,93
6,2034
6,8159

Representative markedskurser for valuta fra Norges Bank.


0,66%

Hovedindeks OSEBX 578,66
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Mest omsatte Aksjer
Selskap
Statoil
DNB
Seadrill*
Orkla
Telenor
Norsk Hydro
Subsea 7
Yara Intern...**
Royal Caribb...
XACT Deriva...

Kurs
119.60
112.90
55.55
60.85
-0.68%
-0.28%
3.00%
0.17%
-0.13%
-1.14%


2.40%
-0.09%
7.14%
0.58%
-0.68%
-0.28%
3.00%
0.17%
-0.13%
-1.14%

Omsatt
467 832 534
277 989 805
238 953 792
217 164 857
212 473 825
197 336 061
191 972 951
180 392 520
121 148 872
93 290 090

Satser på effektivisering
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SAS legger ned
oljeruta fra
Stavanger til
Houston
STAVANGER: SAS legger ned
direkteruten mellom Stavanger
og Houston som følge av
oljenedturen.
SAS åpnet det som kalles
«oljeruten» i august i fjor. Siden
den gang har oljeprisen falt, og
nå er det klart at ruta ikke går
rundt – og legges ned, skriver
e24.no.
– Vi har gjort et helhjertet
forsøk det siste året ved å søke
muligheter for dens fortsatte
eksistens i markedet. Dessverre
må vi konstatere at nedgangen i
oljebransjen også påvirker oss,
sier konserndirektør for
kommersiell avdeling i SAS,
Eivind Roald.
Dette er bare den siste i
rekken av flyruter som enten er
kuttet eller trappet ned til
Stavanger den siste tiden.
Siste tur i denne omgang går fra
Stavanger 23. oktober, og retur
med ankomst i Stavanger dagen
etter. 	
NTB

Klart for storstreik i Finland
HELSINGFORS: Store deler av
Finland stanser helt opp fredag,
når over 20 fagorganisasjoner
går ut i streik i protest mot
regjeringens forsøk på å
innskrenke arbeidstakernes
rettigheter.
Det mektige Transportarbeiderforbundet (AKT) har varslet
full stopp i busstrafikken i 24
timer, og togførerne legger også
ned arbeidet fra 6 til 18.
Flygelederne, bakkemannskaper og kabinansatte streiker
også, noe som vil få store følger
for flytrafikken til og fra
Finland.
De butikkansatte stenger
dørene i to timer, postansatte
og havnearbeidere streiker og
det samme gjør politiet og
vektere.
Selv om lærerne støtter
streiken, kommer Finlands
skoler og barnehager trolig til å
holde åpent fredag.
NTB

Overveldende oppslutning om Lean Forum Nordvest - bruker metodikk hentet fra Toyota
Nettverket Lean
Forum Nordvest, som
har forenkling og
effektivisering av
virksomheter som
formål, har blitt en
suksess. 37 bedrifter
og institusjoner i
fylket er nå med.

NAV: Over 200.000 personer er registrert med nedsatt
arbeidsevne hos Nav. 
FOTO: LISE ÅSERUD / NTB SCANPIX

Over 200.000 har
nedsatt arbeidsevne
Ved utgangen av juni hadde
Nav registrert 206.000
personer med nedsatt
arbeidsevne, det vil si 6,2
prosent av befolkningen.

EGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no

FRÆNA:
Nettverket henter
tankegods og metodikk som
opprinnelig kommer fra den
japanske
bilprodusenten
Toyota. Næringsliv, offentlig
sektor og akademia samarbeider
om
forumet.

OSLO: Antall personer registrert
med nedsatt arbeidsevne var på
samme nivå for ett år siden.
Likevel er det flere unge i utvalget
nå og svært mange av dem har
psykiske lidelser, viser nye tall fra
Nav.
2.000 av de 206.000 var under
30 år, en økning på 6 prosent
sammenlignet med juni i fjor. 4,9
prosent av befolkningen i alderen
18 til 30 år er nå registrert med
nedsatt arbeidsevne.
Den vanligste diagnosen blant
mottakerne av arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser. 41

Hele fylket. – Oppslutningen

er helt overveldende. Det er
interessant å se at vi har fått
samlet bedrifter fra hele fylket i
forumet, og at også offentlig
sektor etter hvert begynner å ta
i bruk metodikken, som opprinnelig kommer fra industrien,
sier daglig leder Alf Reistad i
Lean Nordvest Forum.
– Personlig synes jeg det er litt
moro at en fremadstormende og
anerkjent bedrift som Ekornes
bruker nettverket fullt ut, og er
forumets klart mest aktive
medlem, sier Alf Reistad.
Det var Alf Reistad og Molde
kunnskapspark som i samarbeid med Nordvest Forum,
næringsliv, offentlig sektor og
akademia i fylket, tok initiativ
til opprettelsen av Lean Forum
Nordvest. Forumet er en frittstående medlemsorganisasjon som
ikke har profitt som formål.
Blant virksomhetene som er
med er Ekornes, Glamox,
Doosan, Wonderland, Brunvoll,
Bussbygg, Oshaug, Shell, Hydro
Sunndal, Stokke, Sparebank 1
SMN, Ikuben, Høgskolen i
Molde, Molde kunnskapspark,
GASS-ROR IKS, Møre og
Romsdal
fylkeskommune,
Molde kommune og LO og NHO.

Til Tsjekkia. Tidligere denne
måneden var nettverket på
studiebesøk på Doosan i Elnesvågen, og fikk innblikk i
hvordan materialflyten «suges»

prosent av alle mottakere av
arbeidsavklaringspenger hadde
ved utgangen av juni en psykisk
lidelse. For aldersgruppen under
30 år var prosentandelen 68.
– Vi ser at mange unge sliter
med psykiske lidelser, og de
vanligste diagnosene er depressive lidelser og angst. Det er
viktig at de gis tett og god oppfølging for å øke muligheten deres
til å komme i jobb, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.
Østfold og Aust-Agder er
fylkene hvor andelen av befolkningen som er registrert med
nedsatt arbeidsevne, er høyest
med 7,9 og 7,6 prosent. Rogaland
og Sogn og Fjordane er fylkene
med
lavest
andel
med
henholdsvis 4,5 og 5,1 prosent.
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Doosan-besøk: Alf Reistad, daglig leder i Lean Forum Nordvest (fv.), Kihyuck Kim, direktør i Doosan, Karin Norli, banksjef i Sparebank 1 SMN, Dagfinn Gjerde, arbeidsleder i Ekornes og Vladimir
Machycek, produksjonssjef ved Doosan. 
FOTO: BJØRN BRUNVOLL
inn til montasjelinja ved
dumperfabrikken.
Doosan
regnes som et av landets beste
utstillingsvindu for Lean.
Alf Reistad forteller at nettverket den 21.–22. september

arrangerer en studietur til
Tsjekkia, med besøk på Leanbedrifter i verdensklasse.
– Hvorfor skal virksomhetene satse på Lean, Alf Reistad?

– Næringslivet opplever en

stadig tøffere internasjonal
konkurranse, der det særnorske
lønnsnivået er en spesiell utfordring. Derfor er det viktig at vårt
lokale næringsliv er spesielt
sterkt på kvalitet, og har evnen

til nytenking og forbedring. På
samme måte stilles det i dag
også tilsvarende krav til forbedringer og innsparing i
offentlig forvaltning og annen
tjenesteyting, sier alf Reostad.

Økt

produktivitet. Han
forteller at Lean forum Nordvest skal bidra til å bygge regional kompetanse og økt
produktivitet gjennom bruk av
Lean.

– Forumet er først og fremst
en smeltedigel for erfaringsutveksling og opplæring gjennom
etablering av møteplasser, sier
Alf Reistad.
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