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Omstilling i
Rolls-Royce Marine
Jan Petter Hagen, Director of Business Transformation
Rolls-Royce - Marine

Trusted to deliver excellence

Rolls-Royce kort fortalt
Sivil luftfart

Forsvar

• Flymotorer
• Helikoptermotorer

• Flymotorer
• Helikoptermotorer

Marine

• Skipsutstyr
• Skipsdesign

Atomkraft

• Storbritannias
atomdrevne ubåter

Power Systems

• Motorer for
land og sjø

Over 50 000 ansatte – i mer enn 46 land – 15 700 ingeniører
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Omsetningsfordeling 2015

Nuclear
5%
Marine
10%

Power
Systems
18%

Konsern
FY2015: £13,4 bn
(£14.5 bn)

|

Aerospace
67%

Marine
FY2015: £1.3 bn
(£1.7 bn)

Marinedivisjonen
Commercial Marine

Naval

Service

5 300 ansatte i 34 land
Bemanningsreduksjon på 600 i 2015
Over 25 000 fartøy med vårt utstyr og/eller design
Strategiske hovedpunkter:
Målrettet og konsentrert mot “våre” segmenter
Kundedialog og rask respons
Kompetanse
Konkurransedyktig
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Marinedivisjonen – nøkkeltall 2015
Omsetningsfordeling

Per 31.12.15

Ettermarked
£551 m

Ordrebok
£1,164 m
Omsetning
£1,324 m

42 %
58 %

Resultat
£15 m

Nysalg (OE)
£773 m

• Samlet omsetning for Marine ned 16 % fra 2014.
• Nysalg (OE) ned, 19 %, Ettermarked ned 10 %.
•Ordreboken redusert med 32 %.

Rolls-Royce i Norden
– ca 3,600 ansatte til sammen i Marine + Power Systems

Trondheim
Electrical Machines
UTC
Ålesund
Design & systems
DP/Automation
Training Centre
HQ functions

Ulsteinvik
Ship design
Thrusters & Gears
Service

Brattvåg
Deck Machinery
Steering Gears
Service

Hjørungavåg
Seismic & Subsea

Longva
Automation & Control
Bergen
Engines (PS)
Power Electric
Systems
Kristinehamn
Propellers/thrusters
Waterjets
Hydrodynamic Research Centre

Kokkola
Waterjets
Rauma
Deck Machinery
Azimuth thrusters
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Globalt servicenettverk

850 serviceingeniører lokalisert der vi raskest mulig kan respondere på kundenes behov.
I tillegg til faste stasjoner har vi mobile verksted i kontainere.

Rolls- Royce Marine - Omstilling
• Et større omstillingsprosjekt lansert på konsernnivå, som
påvirker ulike lokasjoner, forretningsområder og
funksjoner.
• Et større endringsprogram er lansert for Marine, for å
holde kontroll på fremdrift og handlinger.
• Ledelse og kommunikasjon er vårt viktigste verktøy for å
skape endring.
• Vi er en ledende maritim aktør. Det vi gjør har effekt
globalt.
• Vi er også en stor arbeidsgiver i for oss viktige regioner,
med størst fotavtrykk her i Norge. Det vi gjør har effekt
lokalt.
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Hva og hvordan

Trusted to deliver excellence

Et endringsprogram har gjerne en
fremdriftsplan som ser slik ut
100
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0
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Men endringskommunikasjon må følge den reelle kurven

100
80
60
40

Lag klare
budskap om
hvorfor og
hvordan

20
0
-20
-40
-60

360°- gjennomgang av markedet og oss
•

Vi har bygget en solid faktabase for endring

•

En gjennomgang av virksomheten - identifiserer hvor vi kan bli bedre.

Produktportefølje og
-strategi

Kunder og
konkurransefaktorer

Lokal ytelse
og kostnadsstruktur

- Produkt- og markedsstrategi
- Leverandørvalg
- Lage selv vs kjøpe
- Investeringsvalg
Strictly Private & Confidential
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Endringene vi gjør Rolls – Royce Marine
•

En ny organisasjon med færre nivåer, og
som er både flatere og enklere

•

Tydeligere ansvar- og myndighetsforhold

INSPIRE

•

•

•

Fra salgsfasen til ferdig leveranse

•

Mellom nivåene i organisasjonen

INVOLVE

Innsparing av £40mill, ned med 400
stillinger. Dette i tillegg til
bemanningsgsreduksjon på 600 in 2015

IMPROVE

Økt investering i R&D

Ledelsen i Marine
President,
Marine

Naval

Services

BUSINESS ROLES
Merchant &
Offshore
Solutions

Propulsion

Deck
Machinery

Operations &
Transformation
Engineering &
Technology

FUNCTION ROLES
Finance

Human Resources

Rolls-Royce Data, Private . Proposal - Subject to Consultation
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15

En ny ledergruppe i Marinedivisjonen
President,
Marine
Mikael Makinen

Director,
Human
Resources
- Marine
Kim Kersey

Director,
Engineering &
Technology
- Marine
Kevin Daffey

Director,
Propulsion
- Marine
Gary Nutter

Director,
Naval
- MarineDon
Roussinos

Director,
Finance
- Marine
Declan Guerin

Director,
Operations
- Marine
Alistair Mackenzie

Director,
Services
- Marine
Knut Hovland

Director,
Deck Machinery
- Marine
Asbjorn Skaro

Director,
Merchant &
Offshore
Solutions
- Marine
Helge Gjerde

Store endringer er
ikke smertefritt.
Selv om vi ikke er
alene om å måtte
konsolidere og
redusere kostnader.

8

03/03/2016

Økte investeringer i FoU
Vi går inn i en ny
fremtid med
pågangsmot og
teknologioptimisme.
Endring har en
oppside.
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Regjeringens verktøykasse for omstilling
•

Lavere aktivitetsnivå utfordrer nå en hel maritim
næring. Vi er i omstilling.

•

Regjeringens maritime strategi viser samtidig at
Norge ønsker å satse på en næring der vi
allerede er verdensledende.

•

Det blir behov for våre produkter og tjenester i
fremtiden: For å realisere det grønne skiftet,
hente mer mat og energi fra havrommet – og ikke
minst i fortsatt oljeproduksjon.

•

Det er vesentlig å beholde mest mulig
kompetanse i regionen, og dermed i næringen,
gjennom omstillingen.

•

Derfor er Rolls-Royce blant bedriftene som har
bedt om en utvidelse av permitteringsperioden fra
30 til 52 uker over en toårs periode.

Takk for oppmerksomheten!
© 2015 Rolls-Royce plc
The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party, or used for any purpose other
than that for which it is supplied without the express written consent of Rolls-Royce plc.
This information is given in good faith based upon the latest information available to Rolls-Royce plc, no warranty or representation is given concerning
such information, which must not be taken as establishing any contractual or other commitment binding upon Rolls-Royce plc or any of its subsidiary or
associated companies.

Trusted to deliver excellence
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