Varslet salg av Rolls-Royce Marine
I forbindelse med det varslede salget av Rolls-Royce Marine har fagforeningene gått sammen for å
fremme synspunkter som er viktige for arbeidstakerne i den norske delen av bedriften.



De tillitsvalgte ber regjeringen engasjere seg i å finne en langsiktig løsning som ivaretar
verdi- og kompetanseskapningen som skjer i Norge og de norske arbeidsplassene.
Vi ønsker tydeligere norske F&U-programmer innenfor maritim næring og havrom, som er
enkle for bedrifter å søke på, og som kan danne grunnlag for langsiktig satsning i Norge.

Vi er opptatt av at den verdiskapningen som selskapet bidrar med forblir i Norge, også i tiden etter et
eventuelt salg. Norge er verdensledende innenfor havrommet og det er dette vi skal leve av i årene
fremover. Vår posisjon innen maritim næring og havromsteknologi er et resultat av mange tiårs
arbeid, og vil være med på å sikre norsk økonomi og norske arbeidsplasser også i fremtiden, dette i
tråd med Nærings- og fiskeridepartementets Meld. St. 27 á 31. mars 2017.
Noen fakta om Rolls-Royce Marine:








1600 ansatte i Norge.
Bidro i 2015 med 9300 arbeidsplasser i Norge.
1 av 300 arbeidsplasser i Norge i 2015 var knyttet til Rolls-Royce Marine sin aktivitet.
Stod i 2015 for over 11 milliarder NOK av Norges BNP.
Stod i 2015 for 268 millioner NOK i forsknings- og utviklingsmidler.
Utstyr og design på over 25 000 seilende skip på verdensbasis.
12,6 milliarder NOK i omsetning i 2016.

Se her for eksempler på våre banebrytende innovasjonsprosjekter:
http://www.rolls-royce.com/products-and-services/marine/discover.aspx

Tillitsvalgte i Rolls-Royce Marine AS for fagforeningene
Fellesforbundet, FLT, Lederne, Negotia, NITO og Tekna

Kontaktinformasjon tillitsvalgte
Hovedtillitsvalgt, Fellesforbundet:
Kjellbjørn Hatlebakk

kjellbjorn.hatlebakk@rolls-royce.com

Hovedtillitsvalgt, FLT:
Aleksander Nedrevold

aleksander.nedrevold@rolls-royce.com

Hovedtillitsvalgt, Lederne:
Arild Walderhaug

arild.walderhaug@rolls-royce.com

Hovedtillitsvalgt, Negotia:
Oddbjørn Skaare Myklebust

oddbjorn.skaare.myklebust@rolls-royce.com

Hovedtillitsvalgt, NITO:
Rolv Ole Aakre

rolv.aakre@rolls-royce.com

Hovedtillitsvalgt, Tekna:
Helene M. Rangnes

helene.rangnes@rolls-royce.com

Kontaktinformasjon bedrift
Kommunikasjonsdirektør, Rolls-Royce Marine AS:
Anette Bonnevie Wollebæk

anette.bonnevie.wollebaek@rolls-royce.com

