
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 

   06.02.2018 

Mulig salg av Rolls- Royce Marine 

 

Rolls-Royce Marine er en av de store aktørene innenfor innovasjon i maritim næring og er en av de 

største eksportører av norsk teknologi til en global maritim næring. En av fire skip i verdensflåten seiler 

med utstyr fra selskapet, og det meste av dette er produsert ved fabrikker langs kysten av Norge. Rolls 

Royce Marine har en unik verdi og betydning for norsk næringsliv. Det handler om 1600 arbeidsplasser, 

mange med høyteknologisk spisskompetanse, og produksjon.  

 

Her er eksempler på noe av det Rolls-Royce Marine arbeider med nå: 

• Utvikling av teknologi som vil virkeliggjøre fjernstyrte og autonome skip. 

• Helelektrisk og hybrid drift av skip, for eksempel elektriske ferger. 

• Elektrifisering av skipsutstyr ved hjelp av banebrytende permanentmagnet-teknologi. 

• Lavutslippsløsninger med våre gassmotorer (LNG) og tilhørende kontrollsystemer. 

• Energy Management system som gir kontroll på skip og hele flåters energiforbruk og utslipp – 

uvurderlig som beslutningsstøtte for rederiene. 

• Ledende FoU-programmer, for eksempel:  

o Utvikling av løsninger som er tilpasset menneskekroppen for å bedre både sikkerhet og 

HMS til sjøs. 

o Utvikling av bedre brukergrensesnitt på kontroll- og styringssystemer, slik at en operatør 

kan operere tryggere i stressede situasjoner og komplekse operasjoner. 

o Bedre utnyttelse av hydrodynamiske forhold til utvikling av mer effektiv propulsjon. 

(Eget forskningsinstitutt for dette hos NTNU i samarbeid med Sintef Ocean)   

• Intelligent Asset Management – utnyttelse av ‘Big data’ fra skip som sørger for økt oppetid og 

bedre planlegging av vedlikehold og reparasjoner. 

• Simulatorbasert opplæring av sjøfolk og serviceingeniører. Opplæringssentret blir også brukt i 

NTNU og Fagskolen i Ålesund undervisning.   
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Den mengden produkter, teknologi og kompetanse som Rolls Royce Marine i dag besitter er et resultat 

av mange tiårs arbeide. Selskapet er en viktig aktør som bidrar til å sikre at Norge kan fortsette å lede an 

når det kommer til innovasjon, grønn teknologi og bærekraftig utvikling.  

 

Aktiviteten til Rolls Royce Marine har i dag stor innvirkning på mange områder. Selskapet er en stor 

bidragsyter inn mot utdanning av fremtidens sjøfolk og fremtidens ingeniører. Rolls Royce er den 

største private aktøren innenfor sitt område. Tilstedeværelsen har stor betydning for flere lokalsamfunn. 

Den store mengden aktivitet påvirker også flere titalls underleverandører som leverer varer og tjenester 

både til selskapet direkte og som leveranser inn mot selskapets prosjekter. 

 

Salg 

Styret har vedtatt at de ønsker et salg av Rolls Royce Marine, og helst hele virksomheten.  

 

Vi oppfordrer ledelsen, lokale og nasjonale politikere, arbeidstakerorganisasjoner og 

arbeidsgiverforeninger til å arbeide for at et eventuelt salg:  

 

• Sikrer gode industrielle eiere med langsiktige perspektiver som har ønsker om å videreføre 

virksomheten på Sunnmøre.  

• Sikrer eiere som bevarer kompetansen innenfor maritime næringsklynger, fra utdanning og 

opplæring av sjøfolk til forskning og utvikling.  

• Sikrer eiere som legger til rette for videreutvikling av produktportefølje gjennom innovasjon 

innen maritim teknologi og havromsteknologi.   

 

Vi ber derfor om et møte med Møre og Romsdalsbenken for å drøfte situasjonen og mulige tiltak.  
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
 
Jørn-Henning Eggum 
Forbundsleder, Fellesforbundet 
 
 
 
Trond Markussen 
President, NITO 
 
 
 
Lise Lyngsnes Randeberg 
President, Tekna 
 
 
 
Ulf Madsen 
Forbundsleder, Forbundet for Ledelse og 
Teknikk 
 
 
 

Monica A. Paulsen 
Forbundsleder, Negotia 
 
 
 
Audun Ingvartsen 
Forbundsleder, Lederne 
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