Informasjon til søkerne til ”Årets norske Leanvirksomhet 2015”
Hvem kan søke?
Virksomheter (hele eller avdelinger) i Norge som arbeider med Lean metodikk og tankegang kan
søke. Alle typer virksomheter både i privat og offentlig sektor oppfordres til å søke.

Hva kreves for å søke?
Søkerne skal kunne vise eksempler på hvordan de har tatt i bruk Lean metode og tankegang, og
hvilke resultater dette har ført til. Virksomheten skal også vise modenhet innenfor Lean tankegang.
I tillegg vektlegges at virksomheten ivaretar norske arbeidslivstradisjoner. Følgende områder
evalueres i en søknad:
 Hvordan passer Lean inn i virksomhetens overordnede mål og strategi?
Hvorfor jobber dere med forbedringsarbeid?
Hva ønsker dere å oppnå?
 Hvilke resultater har dere oppnådd i forbedringsarbeidet?
Hvilke gevinster og læring har dere oppnådd, og for hvem?
 Hvordan arbeider dere med forbedringer?
Hvordan henger styringsmodellen sammen med forbedringsarbeidet?
Hvordan definerer dere hvilke problemer som skal løses på ulike nivå i organisasjonen?
Hvordan organiseres arbeidet med problemløsning?
Hvordan arbeider ledelsen med forbedring?
Hvordan er de ansatte på ulike nivå og tillitsvalgte involvert i forbedringsarbeidet?
Hvordan er forbedringsarbeidet integrert med daglig drift?
 Hva kan andre lære av dere?
Hva er deres styrker og svakheter i måten dere jobber med forbedringsarbeid?
Hva er deres viktigste læringspunkter?
Hvilke råd vil dere gi til andre?
Hva er den største utfordringen i måten dere jobber med forbedringer i dag?

Hvordan søker man?
For å delta i utvelgelsen til Årets Leanvirksomhet må dere søke via søknadsskjemaet på våre
hjemmesider her
Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til Lean Forum Norge seinest 15.juni.

Hvordan utlyses finalister og vinnere?
Lean Forum Norge har opprettet en egen fagkomité for Årets Leanvirksomhet som vil foreta en
vurdering av alle innkomne søknader og velge finalister. Komiteen vil, ved behov, foreta
telefonintervjuer for å kunne gjøre en nøyere vurdering. Utvalgte kandidater får besøk av
medlemmer fra fagkomiteen som vil foreta en nærmere vurdering av virksomheten. Deretter vil
fagkomiteens innstilling oversendes Lean Forum Norges styre, som utpeker vinneren av prisen for
Årets Leanvirksomhet. Alle virksomheter som får besøk av medlemmer fra fagkomiteen vil få en
kort tilbakemelding på deres vurdering etter at vinneren er utropt.

Hvor og når utlyses vinneren?
Vinneren utlyses og prisen utdeles på Leankonferansen 10.-11.november 2015.
Alle finalistene får tildelt gratis plasser på konferansen.

Andre forutsetninger:
Finalistene forventes å vise frem sitt Lean-arbeid ved studieturer. Lean Forum Norge sørger for
pressemeldinger i forbindelse med prisen, så den vinnende organisasjonen bør være forberedt på
interesse fra media. Ta gjerne kontakt med Lean Forum Norge dersom dere har noen spørsmål om
dette.

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

