




STRATEGISAMLING 

Tid: 21. -22 januar 2010
Sted: Hotell Norge, Lillesand

Oppsummering

Engasjement og Åpenhet



•Stoltenberg på konferanse – ønsker å bruke sørlandsmodellen på 
vestlandet
•Den sørlandske lean-modellen bli mal for resten av landet 
•Første kull av den nye retningen på prosessindustrien i gang UiA
•Eyde-nettverket = rollemodell for norsk industri generelt (UiA blitt et 
nasjonalt knutepkt for prosessindustrien – Eyde-folk har prof 2-status)
•Sørlandet = Norges senter for høyteknologisk industri – attraktiv 
arbeidsplass
•Lederutvikling på tvers av bedriftene
•Stoltenberg og ny leder av Høyre kappes om å være til stede på 
konferansen der Eyde-lanserer det nye EU-prosjektet
•Svensk prosessindustri i Norge for å lære
•Samarbeid om energiforsyning 
•Bedriftene attraktive for unge kvinner med teknologi-bakgrunn
(nettverk for disse)

Hva står i avisen 22 januar 2013 om Eyde? 1
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Engasjement og Åpenhet

Vi ble enige om at Eydenettverket skal forbindes med følgende 2 pilarer:

Åpenhet og engasjement

1081 personer 
46804 timer*

Resultat

* 2010-2017



SAINT-GOBAIN

45 MEDLEMMER



NCE EYDE 
2015-2020

Sikre kjernebedriftenes 
konkurransekraft i 
lavutslippssamfunnet
Styrke verdikjeden rundt 
prosessindustrien – utvikle nye
lønnsomme verdikjeder knyttet
til bærekraftige utviklingsprosjekter
Utvikle og spre verdensledende 
teknologi for bærekraftig 
prosessindustri









KNEKKE KODER
i fellesskap





8. Mars 2016

Verdens beste 
land å utvikle     
lavutslippsindustri.

Bilder fra Elkem AS, Glencore Nikkelverket, 3B Fibreglass AS



100 NYE år med industri  
basert på fornybar energi

Kilde: Arendal Fossekompani





Hva skjer i Eydeklyngen?
Følg oss på nett: 
https://www.eydecluster.com/no/

Lik og følg Eyde-klyngen på 
FaceBook:
https://www.facebook.com/eydenettverket/

Abonner gjerne på nyhetsbrev fra Eyde. 
Dette kommer ut en gang per måned 
(http://eydecluster.us10.list-manage1.com/subscribe?u=dcf9f4962667ece54f9ffcd2a&id=5014e822dd )


