1) Hvordan passer Lean inn i virksomhetens overordnede mål og strategi?
Hvorfor jobber dere med forbedringsarbeid? (strategisk rasjonale) Hva ønsker dere å oppnå?

Lean TPM er måten vi jobber på hos «Supply Chain» organisasjonen i Carlsberg og Ringnes Supply Company. Vi jobber med kontinuerlig
Forbedring av sikkerheten for våre medarbeidere, kvaliteten på våre produkter og tjenester, servicen mot våre kunder. Dette til lavest mulig
svinn og forbruk av ressurser, gjennom og engasjere våre medarbeidere til å kontinuerlig bekjempe sløseri og forbedre flyten mot kunde.

2) Hvilke resultater har dere oppnådd i forbedringsarbeidet?
Hvilke gevinster og læring har dere 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)
Med overgang fra ombruksemballasje for brus på plast og øl på glassflasker, til engangsflasker plast og glass, så har 2 av Ringnes produksjonslinjer på Gjelleråsen fått
tilført 20-30% større volum. Brusproduksjonen fra ECD bryggeri i Trondheim og Arendals Bryggeri i Arendal, er flyttet over til den NYE engangs PET linja på Gjelleråsen.
Samtidig som ølvolumet på glassflasker nå går over til boks. Den 15 år gamle bokslinja på Gjelleråsen har dermed fått et langt større volum som øker.
Ved å fokusere på Lean TPM, med involvering av medarbeidere i forbedringsarbeidet på tapperiet, har vi klart følgende.
1.

Menneske: For 2014 og hittil i 2015 har vi null skader med fravær, gjennom fokus på rapportering av farlige forhold og HMS kampanjer. Gjennom involvering
av medarbeidere har vi økt nærværet med 2-3%.

2.

Kvalitet: Med kontinuerlig fokus på «Rett Første Gang» gjennom målinger og daglig oppfølging, har vi redusert omarbeiding med 10-20%.

3.

Service: Med innføring av «Lean Flow» har vi klart å involvere og forbedre hele verdikjeden og øke vår servicegrad fra 97,5% til 98,5%.

4.

Effektivitet: Med innføring av «Gemba Kaizen» i teamene, har vi klart gjennom å engasjere medarbeidere og redusere svinnet med 10-20% og øke
effektiviteten med 25%.

3) 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?

1. Styringsmodell: Carlsberg har en felles styringsmodell, som støtter forbedringsarbeidet. Dette gjennom standardisert PMS systemer (Performance
Management Systems), styringsgrupper, forbedringssirkler (best practise sharing), prosess observasjoner for ledere og et felles revisjonssystem
som gir anleggene en «score» på hvor gode de er på forbedringsarbeidet.
2. Hvordan definerer dere hvilke problemer som skal løses på ulike nivå i organisasjonen ? Gjennom vårt PMS system for daglig oppfølging av
måltall på ulike nivåer (skift/område – linje – avdeling – anlegg og supply chain), og vårt TIP system for ukentlig oppfølging av de strategiske
måltallene nedbrutt på kvartalsplaner på avdelingsnivå.
3. Hvordan organiseres arbeidet med problemløsning ? Via vårt PMS system som behandler KPI’er og målinger (MES system) pr skift og daglig. Disse
tallene blir analysert daglig av teamlederne for drift og teknisk, som evaluerer og prioriterer hva som skal kun tilbakestilles og hva som skal kjøres
en forbedringssirkel (PDCA). En forbedringssirkel (PDCA) involverer de ansatte som omfattes av endringsarbeidet.
4.

Hvordan arbeider ledelsen med forbedring ? De deltar og kjører PDCA’ene, følger opp status på åpne PDCA’er til fastsatt tid ukentlig.

5. Hvordan er de ansatte på ulike nivå og tillitsvalgt involvert i forbedringsarbeidet ? Ringnes ser ikke på nivåer, men involverer alle som kan bidra og
som skal leve med endringene. Tillitsvalgte kjenner systemet, og deltar ikke dersom det ikke er en del av tillitsvalgtes arbeidsområde. Kun ved
større endringsprosesser deltar tillitsvalgt som en ekstra støtte.
6. Hvordan er forbedringsarbeidet integrert med daglig drift: Her er den største utfordringen for alle bedrifter, også Ringnes. Tilgang til utstyr
som går døgnkontinuerlig og få ekstra personer som kan vikariere ved møter og forbedringsaktiviteter. Vi jobber med at dette er leders ansvar
og sørge for tilgjengelighet på utstyr og ressurser. Her kreves god planlegging, og de må selv organisere dette. Det stiller helt nye krav til
førstelinjelederne og vi har etablert egne treningsprogram for disse (flyt) og coaching fra Lean TPM organisasjonen.

4) 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?

1.

Hva er deres styrker og svakheter i måten dere jobber med forbedringsarbeid ?
Styrker: Vi involverer bredt og alle. Det en definert måte å jobbe på for hele Carlsberg, lederne og ledelsen blir revidert årlig på dette, og det inngår som en del av
KPI ene for anlegget og den enkeltes leders personlige mål.
Svakheter: Vi ser at når nye ledere utenfor Carlsberg kommer inn I vår forbedringskultur, så har de egen baggasje som de har vanskelig med å bli kvitt. Vi mangler
et godt opplæringssytem som sikrer at de etterlever Carlsberg sine verdier og ikke prøver å lage egne versjoner. De eksterne lederne er den største trusselen
mot en etablert kultur (selv om de også gir inspirasjon og nytenkning).

2.

Hva er deres viktigste læringspunkter ? Analyser, prioriter og involver bredt. Kvalitet x aksept = endring som varer.

3.

Hvilke råd vil dere gi til andre ? Uten en støttende toppledelse som følger opp at systemene lever via revisjoner og «gemba walk», så ikke start. Lær av andre og
søk inspirasjon, men lag eget system som passer egen kultur (må definere og bygge egen forbedringskultur). Lean er ikke verktøy, men ledelse og kultur. Her
bommer de fleste, da de blir imponert over strukturen og effektiviteten av enkelte verktøyer.

4.

Hva er den største utfordringen i måten dere jobber med forbedringer i dag: Å få nye ledere til å tilpasse seg vår kultur og opptre som rollemodeller.

Vedlegg 1) Bakgrunnsdata
Virksomhet/organisasjon, medarbeidere, visjon/forretningsidé, produkter/tjenester, kunder/brukere, marked, Lean-historikk og bakgrunn

Lean er måten vi jobber på innen for Carlsberg Supply Chain. Det er fra råvarer og ut til kundene (de som selger våre varer). Vi jobber ikke etter denne metoden
innenfor det kommersielle selskapet som er salg, marketing og finans. Vi har kommet lengst innenfor vareflyt, men henger etter innenfor distribusjon.

