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Kjære medaksjonærer og medarbeidere, 

Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til 
Lugano i Sveits. Min kapital skal fortsatt arbeide i 
Norge. Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker 
fortsetter som før med norsk forankring for 
kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som 
marked.  

Verken jeg eller de som kjente meg i oppveksten kunne 
forestille seg det livet jeg har fått oppleve. Med ni års 
obligatorisk skolegang og få gode karakterer, dro jeg på 
sjøen og fikk hyre på fiskebåt.  

Jeg har gjort mange riktige valg, men også større og 
mindre feilvalg. Noen av de valgene vil være med meg 
livet ut i det offentlige rom – og selvfølgelig farge 
oppfatninger om meg. Uansett er valgene en viktig del 
av mitt fundament i dag. Veien har vært kronglete og 
utfordrende, men også lærerik og givende.  

Mitt valg som tenåring og min jobb som fisker tok meg 
til Seattle i 1980. Året etter etablerte jeg min egen 
virksomhet – først i eiendom og deretter innenfor 
fiskeri.  

Jeg kom til USA uten utdannelse og uten penger som 
21-åring. Den «amerikanske drømmen» ble min 
virkelighet. Drømmen og virkeligheten la grunnlaget 
for det som er bygget og skapt rundt Aker de siste 25 
årene.  

I 1997 fusjonerte RGI – hvor jeg var hovedeier – med 
Aker, noen måneder etter at RGI hadde kjøpt seg opp 
til å bli den største eieren i det tradisjonsrike 
industrikonsernet Aker. Som 42-åring flagget jeg hjem 
til Norge med det jeg hadde skapt av verdier på å bygge 
opp virksomheter fra min base i Seattle.  

Det har vært oppturer og nedturer, og vi har lært mest 
og tatt de beste beslutningene i nedgangstider. Vi har 
ofte stått for motsyklisk handling, kjøpt selskaper når 
andre sitter stille eller vil selge.  

I sum har vi gjort mye viktig og riktig for å utvikle norsk 
industri. Jeg er stolt over hva vi har oppnådd og den 
posisjonen Aker og våre bedrifter har i internasjonale 
næringer.  

Aker som selskap og system, er blitt en relevant 
industriell aktør utover landets grenser. Som industriell 

eier setter Aker strategisk retning og er en pådriver i 
gjennomføringen av verdiskapende transaksjoner.  

 Aker BP står for 10 prosent av Norges olje- og 
gassproduksjon, og er blitt landets mest 
verdifulle selskap uten statlig eierskap.  

 Aker Solutions fokuseres som et ledende 
ingeniør- og prosjektgjennomføringsselskap i 
energisektoren som også skal ligge i front når 
det gjelder bruk av teknologi og digitale 
verktøy.  

 Aker Horizons er vår satsing på fornybar energi 
og grønne teknologiområder.  

 Cognite og Aize er spydspisser innenfor 
industriell software.  

 Aker BioMarine er et «wild card» innenfor 
marin bioteknologi med stort potensiale, og 
SalMar Aker Ocean er i starten på noe som kan 
bli et oppdrettseventyr.  

 Med Yngve Slyngstad på laget, er ambisjonen 
å bygge Aker Asset Management til å bli et 
aktivt forvaltningsselskap som knytter 
kapitalen tett sammen med industrikunnskap 
og transaksjonskompetanse.  

Øyvind og jeg har samarbeidet i mer enn 25 år, og siden 
1. januar 2009 har vi vært partnere i Aker. Øyvind som 
målbevisst konsernsjef, og jeg som en langsiktig – men 
utålmodig – hovedeier og styreleder. Slik vil det fortsatt 
være. Vårt samarbeid og vår relasjon er selvsagt ikke 
betinget av fysisk arbeidssted. Vi har også gleden av å 
arbeide sammen med et svært kvalifisert styre og 
tillitsvalgte som utfordrer oss. Akers porteføljeselskaper 
har ledere og selvstendige styrer som leverer resultater. 
Tusenvis av ingeniører, fagarbeidere, økonomer og 
funksjonærer i Aker-familien gjør en solid innsats.  

Akers retning er satt, og selskapet er godt posisjonert 
for ytterligere vekst og verdiskaping. I den fasen Aker 
går inn i, er Øyvind og lederteamene i Aker og 
porteføljeselskapene mer relevante enn det jeg vil 
være. Men Aker er fortsatt minst like viktig for meg som 
det har vært. Jeg vil fortsette som den aktive eieren og 
styrelederen i årene som kommer. Samtidig er det 
naturlig at jeg etter hvert vurderer å tre ut av styret i 
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flere av porteføljeselskapene. Jeg vil bruke mer av tiden 
og mine ressurser på filantropiske aktiviteter.  

Det er en ting som jeg virkelig har lært og erfart under 
koronapandemien: Fysisk tilstedeværelse er ikke like 
nødvendig for å få ting til å skje i næringslivet. Aldri før i 
Akers 181 års industrihistorie har det skjedd mer i 
selskapet enn i de to årene samfunnet var helt eller 
delvis nedstengt. Vi ble et enda mer handlingsorientert 
team på Teams og andre digitale 
kommunikasjonsflater.   

Aker og Aker-eide selskaper er Norges største private 
industrielle arbeidsgiver med ca. 18 000 ansatte her i 
landet, og nesten like mange ansatte utenfor Norges 
grenser. De operative selskapene har 
hjørnestensbedrifter rundt i landet. Det gir arbeid for 
mange underleverandører i lokalsamfunn, og 
ringvirkningene er store.  

Gjennom et langt liv har jeg lært å forholde meg til 
realiteter. Jeg har ingenting å klage over, og vil fortsette 
å forholde meg til realiteter og ta beslutninger basert 
på disse. Jeg flyttet til USA som 21-åring, hvor jeg bodde 
i 21 år og deretter nye 21 år i Norge. Som 63-åring har jeg 
flyttet til Sveits. Jeg har valgt Lugano som mitt nye 
bosted – det er verken billigst eller har de laveste 
skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en 
sentral beliggenhet i Europa. Min bolig i Asker, er 
overført som gave til min eks-kone Anne Grete som vil 
bo på Konglungen sammen med våre to felles barn.  

Tidligere delte jeg mitt liv i tre faser: Yte, nyte og dele. 
Etter hvert som årene har gått, har de tre fasene begynt 
å smelte sammen – men dog ikke helt. Jeg vil fortsette 
å yte, nyte og dele – helst hver dag.  

Hver av oss opplever tid på forskjellig vis. Det som er 
stressende for noen, kan være avslappende for andre. 
Det som oppfattes som meningsløst for noen, kan være 
inspirerende for andre. Det sentrale er svaret på 
spørsmålet man bør stille seg hver kveld når dagen skal 
oppsummeres: Var dette riktig bruk av min mest 
verdifulle ressurs? Hvis svaret er ja, så fortsett som før. 
Hvis svaret er nei, så må en vurdere behovet for 
endringer.  

Jeg bruker mye tid på å lese for å lære og forstå, og gå 
gjennom mine egne meninger og valg. Jeg har tenkt 
og grublet – frem og tilbake. Reflektert, blitt utfordret 
av kjære og nære og jeg har utfordret tilbake.  

Heldigvis har jeg fortsatt en «bucket list» over ting som 
jeg har lyst til å gjøre og oppleve. Min ambisjon er at den 
fasen jeg nå tar fatt på vil gagne både Aker og meg. For 
de som er Aker og meg nær, er jeg fortsatt bare et 
tastetrykk unna. 

 
 
 

 
 
Kjell Inge Røkke 
Lugano, 12. september 2022 
 

 

 


