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Bli med på årets Leandag i Innlandet
For 3. året på rad arrangeres den store Leandagen i Innlandet. Nær 1000 personer har deltatt siden starten i 2013.
I år er det større faglig bredde enn noensinne! Tilbakemeldingene viser at denne dagen vurderes som en
glimrende lære-, motivasjons- og inspirasjonsdag. Målgruppen er ansatte, ledere og tillitsvalgte i alle typer
virksomheter som ønsker å skape økt kundeverdi, økt lønnsomhet og økt medarbeidertilfredshet.
09.00 - 09.30

12.30 - 13.15

16.00 - 17.00

Registrering, kaffe og mingling
Velkommen til Lean Forum Innlandet, v/styreleder Kai Glæserud
Åpning v/Leif Waarum, ordfører i Vestre Toten kommune
Lean på Norsk v/Monica Rolfsen, instituttleder NTNU
Minglepause
Hans Christian Gabrielsen, nestleder LO: Hvorfor er kontinuerlig
forbedring og effektivisering viktig for norsk arbeidsliv

På stand vil du
også møte
Kongsberg
Automotive,
vinner av
Leanprisen 2012

Lean i Vestre Toten kommune v/rådmann, assisterende rådmann og leder av
utviklingsenheten vil gi oss en oppdatering på status og resultater
Lunsj - mingling
Niklas Modig - hvordan komme i gang med Lean? Hvordan håndtere utfordringene som
oppstår underveis?
Kort pause
Niklas Modig - hva er de viktigste kriteriene for å lykkes med Lean over tid?
Oppsummering, v/styreleder i Lean Forum Innlandet Kai Glæserud
Reflekter over dagen med en matbit i en lun atmosfære med andre deltakere og
foredragsholdere. Du melder deg på via påmeldingsskjemaet.

Meld deg på innen 1.april og bli med i trekningen av 5 «Lean blir norsk» bøker.
Deltakeravgift: kr 1850,- + mva. Påmelding HER.
Ved spørsmål, ta kontakt med oss på mail: post@leanforuminnlandet.no eller telefon 468 44 391.
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Niklas Modig er en fremtredende foredragsholder innen områdene Lean service og Lean ledelse, og har
forsket ved Handelshøyskolen i Stockholm siden 2004. Han har tilbragt flere år på innsiden av Toyotas
organisasjon i et forsøk på å forstå hvordan filosofien kan brukes i alle sammenhenger.
Hvordan kommer vi i gang? Hva gjør vi når det butter imot? Hva er de viktigste kriteriene for å lykkes med
Lean over tid?

Hans Christian Gabrielsen Nestleder i LO.
Han vil snakke om hvorfor kontinuerlig forbedring og effektivisering er så viktig for norsk arbeidsliv.
Stadig raskere globalisering, arbeidsdeling og teknologiutvikling stiller Norge og næringslivet overfor store
utfordringer. Norge er et høykostland som kjennetegnes av høy kompetanse, godt omdømme og et unikt
samarbeid, men effektiv produksjon, økt produktivitet og lønnsomhet er en forutsetning for å lykkes.

Monica Rolfsen er leder for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Hun har
publisert og forsket innenfor områdene teamorganisering, Lean produksjon, fagforeningsarbeid og trender i
organisasjoner de siste 20 årene. Hun har vært leder for forskningsprosjektet «Lean operations» og redaktør
av boka «Lean blir norsk». Hva skiller Lean på norsk fra andre land og hvilke fortrinn kan det gi oss?
I 2012 vedtok kommunestyret i Vestre Toten kommune at Lean skulle implementeres i hele
organisasjonen. Vi får et innblikk i deres strategi, framdrift siste år, hvilke hindringer som har oppstått
underveis og hvordan disse ble løst.

Bjørn Fauchald har vært rådmann i Vestre Toten kommune siden 2010 og har vært en aktiv pådriver i
arbeidet med innovasjon- og utviklingsarbeid. Dette gjelder både innenfor forbedringsarbeid i
kommuneorganisasjonen og med omstillings- og utviklingsarbeid sammen med næringslivet.

Odd-Arnvid Bollingmo er assisterende rådmann i kommunen, og var prosjektansvarlig for innføring av
Lean i kommunen og rigget prosjektet.

Kari Bjørnerud Børthus kom fra lederstilling i omsorg, og ble rekruttert internt til prosjektlederstillingen
for innføring av Lean i kommunen. Hun har deltatt på hele Lean reisen, og er nå tilsatt som leder av
utviklingsenheten.
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