
 

 

 
Informasjon til søkerne til ”Årets Leanprosjekt 2015” 
 

Hvem kan søke? 
Alle som har gjennomført et forbedringsprosjekt basert på Lean metodikk og tankegang kan søke. 
Både privat og offentlig sektor oppfordres til å søke. 

 
Hva kreves for å søke? 
Søkerne skal kunne vise hvordan de har arbeidet med et forbedringsprosjekt, og hvilke resultater 
dette har ført til. Prosjektet skal være basert på Lean metode og tankegang. I tillegg vektlegges det 
at prosjektet ivaretar norske arbeidslivstradisjoner.  
 

Hvordan søker man? 
For å delta i utvelgelsen til Årets Leanprosjekt må dere søke via søknadsskjemaet på våre 
hjemmesider her innen 1.oktober. Søknaden består av en forside som fylles ut og 3 vedlegg: 
Vedlegg 1: Informasjon om innholdet i forbedringsprosjektet 
Vedlegg 2: Informasjon om bakgrunn og arbeidsmetode i prosjektet 
Vedlegg 3: Plakat som presenterer prosjektet (henges opp på Leankonferansen) 
Detaljer rundt innholdet i vedleggene finnes i søknadsskjemaet.  
 

Hvordan kåres vinneren?  
Lean Forum Norge har opprettet en egen fagkomité for leanprisene som vil gå gjennom de 
innsendte søknadene og gjøre sin faglige vurdering av innholdet og arbeidsmåten i prosjektet. 
Plakaten som presenterer prosjektet blir hengt opp på Leankonferansen slik at deltakerne der kan 
gi sine stemmer til prosjektet de liker best. Vinneren kåres altså på selve konferansen.  

 
Fagkomiteen vil legge vekt på følgende i sin vurdering av søknadens to første vedlegg: 

 Vedlegg 1: Innholdet i forbedringsprosjektet 

- Har man brukt en systematisk problemløsningsprosess? 

- Hvilke resultater har man oppnådd, og for hvem? (resultater innen f.eks. prosess, 

kvalitet, HMS, økonomi, tilfredshet, kultur, samarbeid, medvirkning og innovasjon - sett 

opp mot eksterne eller interne kunder/brukere, eiere, medarbeidere, samfunnet og 

miljøet) 

- Hvor ”enkel" er løsningen? (er det løst uten store investeringer etc.) 

- Målinger før og etter forbedringen 

- Hvor visuell fremstillingen er 

 Vedlegg 2: Bakgrunn og arbeidsmetode i forbedringsprosjektet 

- Relevans og viktighet av forbedringen for virksomheten 

- Involvering og medvirkning (av kunder, medarbeidere, tillitsvalgte, ansatterepresentanter, 

partnere/leverandører…) 

- Om beskrivelsen av arbeidsmetoden og læringspunkter viser modenhet innen Lean 

tankegang 
 

Hvor og når utlyses vinneren? 
Vinneren kåres og prisen deles ut på Leankonferansen 10.-11.november 2015. 
 

Ytterligere informasjon: 
For mer informasjon ta kontakt med Lean Forum Norge. 
Mail post@leanforumnorge.no eller mobil 40 60 81 31 

http://leanforumnorge.no/leanprisene/leanprisene-2015/soeknadsskjemaer/soeknadsskjema-aarets-norske-leanprosjekt-2015
mailto:post@leanforumnorge.no



