
Om Eyde 
kompetansegrupper

Til Kystskogkonferansen 2017 



Deling av 
kompetanse

Utvikling av 
ideer 

Vedlikehold

Human 
Resources

Lean

Automasjon

NEW
NodeEydeWomen

Energi

Pilot/FoUoI

Lab

HMS

Prosjekt-
ledelse

Logistikk

Trebearbeiding



Åpenhet og

Engasjement

Kompetanse-
deling

Kompetanse-
spredning

Kompetanse-
heving

Idé- og
prosjekt-
utvikling

Formål og verdigrunnlag



Aktiviteter

Møter og 
Fag-

samlinger

Workshops 
og Kurs

Studieturer 
og Bedrifts-

besøk

Prosjekt-
utvikling og 

prosjekt-
arbeid



Arbeidsutvalget

Sammensetning

•3-5 nøkkelpersoner

•minimum 3 
kjernebedrifter + 
(helst) 1 
leverandørbedrift

•Velges for 2 år av
gangen

Ansvar/oppgaver

• Sette agendaen: 
faglig innhold i 
gruppa

•Utarbeide mandat 
og årsplaner

•Tilrettelegge for 
bred deltakelse i
gruppens aktiviteter

•Delta i klyngens
strategiprosesser



Sekretariatet

• Deltar med egen koordinator 
for hver kompetansegruppe

• Skal koordinere, støtte og 
informere om aktiviteter

• Har administrativt ansvar
• Bidrar faglig der mulig
• Tilbyr kommunikasjonsstøtte 



Aktiviteter

Eyde Energi

Mandat

• Energiledelse er 
grunnfjellet: beste 
praksis og kontinuerlig 
forbedring

• Arrangere 2-4 felles 
aktiviteter pr år. 

• Åpenhet og engasjement 
- erfaringsutvekslinger 
og kompetanseheving

• Felles prosjekter
• Samarbeid med andre 

kompetansegrupper

Fokus i 
år

• Spillvarme. Heat Energy 
prosjekt. Mulig nye 
prosjekter

• Menneskelige faktorer: 
holdninger og 
motivasjon 

• Energidata: innhenting 
og presentasjon 
målinger og rapporter. 
EOS systemer 

Arbeids-
utvalg

• Arne Øvsthus, GE Healthcare
• Alf Tore Haug, Elkem
• Halvor Stavdal, Huntonit
• Jens Albrektsen, Alcoa
• Jonathan Røthe, Glencore 

Nikkelverk

Gjennomført 
(2016)

Planlagt (2017)

➢ Fagsamling: 
Energieffektiv drift av
ventilasjons-anlegg

➢ Enova-dag: 
Informasjon om 
programmer og
prosjekter, samt
separate møter med 
Enova

➢ Studietur
Kalundborg: Sirkulær
økonomi

➢ Prosjektutvikling
Eyde Heat Energy: 
Mulig utnyttelse av
spillvarme med 
varmepumpe-
teknologi

➢ Prosjektarbeid Eyde
Heat Energy: Mulig
utnyttelse av
spillvarme med 
varmepumpe-
teknologi

➢ Fagsamling: 
Energidata og EOS-
systemer - beste
praksis

➢ Fagsamling: 
Menneskelige
faktorer: adferd og
motivasjon for 
energiarbeid

➢ Fagsamling: 
Spillvarme

➢ Studietur:  
Energiledelse – beste
praksis



Aktiviteter

Mandat

• Det viktigste er å bygge godt 
nettverk mellom 
topplederne.

• Identifisere og gjennomføre 
arbeid som er særlig relevant 
trerelatert. 

• Overføre aktivitet til Eyde-
klyngens andre arbeids-
grupper der de finnes.      
(Eksempel logistikk). 

Fokus i 
år

• Kvartalsvise 
toppledermøter

• Produktutvikling 
metodikk

• Felles profilering 
overfor elever og 
gjennom media. 

Arbeids-
utvalg

• John Vonli, Berry  Alloc
• Roy K. Grundetjern    Huntonit
• Roy Reme, Nordic
• Torfinn Knudsen, Fibo

Gjennomført 
(2016)

Planlagt 
(2017)

➢ Kompetanse
➢ Rotasjonsordning 

for lærlinger mellom 
bedriftene.

➢ Samarbeid VA-
fylkeskommune

a.   Fagplan VG1 / VG2.   
Faggruppe etablert. 
Innspill gitt til 
justert fagplan. 

b.  Lærere utplassert 
hos Huntonit

c.   Deltagelse på 
rådgiversamling.

➢ Produktutvikling
Lean Start up
Opplæring hos 
Huntonit og hos 

Nordic (jan 2017)

➢ Kompetanse
➢ Rotasjonsordning 

for lærlinger 
videreføres.

➢ Samarbeid VA-
fylkeskommune

a.   Fagplan VG1 / VG2.   
Innarbeide justering 

b.  Lærere utplassert 
alle bedrifter. 

c.   Inviterer skole-
klasser til bedrifter.

➢ Felles profilering i 
media

➢ Mulig prosjekt 
«Null avfall». 

Tre-
bearbeiding


