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DET FREMTIDIGE
ARBEIDSLIVET I EN
DIGITAL HVERDAG
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NHOs årskonferanse i januar 2017 hadde hovedtema «Made in Norway.»
Regjeringen lanserte den første industrimeldingen i Norge siden 1981
denne våren: «Industrien- grønnere, smartere og mer nyskapende».
Vi tar utgangspunkt i de ovennevnte temaene og vil fokusere på hvilken
rolle systematisk forbedringsarbeid basert på lean ﬁlosoﬁ, prinsipper
og metoder bør ha i de omfattende endrings- og utviklingsprosessene
som privat og oﬀentlig næringsliv i Norge står overfor de nærmeste
årene. Hvilken rolle vil det organisatoriske forbedringsarbeidet spille når
endringstakten økes betydelig gjennom bruk at digital teknologi og «sky
kommunikasjon?»
Konferansen vil videreutvikle «Lean på norsk» og belyse viktigheten av
et slikt systematisk forbedringsarbeid når næringslivet skal bli grønnere,
smartere, mer nyskapende og ikke minst mer produktivt.
Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt ønsker vi å
løfte fram virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge
for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem. På konferansen blir du mer kjent med disse bedriftene. Prisene
blir delt ut under festmiddagen.

Ved å delta på konferansen vil du bli bedre rustet og
inspirert til å møte morgendagens digitale hverdag.
Vi håper å ønske deg velkommen til årets konferanse.
Hilsen Styret og programkomiteen

Nytt i år er tilbud
om å delta på vår
Helsekonferanse dag
2. Les mer om denne
konferansen på vår
hjemmeside.

PROGRAM
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DAG 1: Tirsdag 7/11

DAG 2: Onsdag 8/11

0830:0915

Ekstratilbud: Lean basic - Lean på norsk

0830:0930

Registrering/kaﬀe

0900:0930
Plenum

Dette vil prege Norge i fremtiden v/Næringsministeren

0930:0940

Velkommen
v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

0930:1300

5 parallelle bransjesesjoner fram til lunsj:

0940:1100

«Det fremtidige arbeidslivet i en digital hverdag» v/ Kristin Skogen
Lund (NHO), Hans-Christian Gabrielsen (LO) og Martin Lyckström
(Scania)

1100:1130

Pause

1130:1300

6 parallelle sesjoner på tvers av bransjer innenfor temaene:

VALG 1

• Industri

VALG 2

• Bygg og anlegg

VALG 3

• Olje, gass og energi

VALG 4

• Tjenesteyting

VALG 5

• Oﬀentlig sektor

1300:1400

Lunsj

• Skapt i Norge

1400:1530
Plenum

• Hovedutfordringene for de enkelte bransjene
• Mennesket i en digital hverdag

VALG 3

• Det grønne skiftet

1530

VALG 4

• Den nye lederrollen

VALG 5

• Industri 4.0

VALG 6

• Hvordan lykkes med Lean

VALG 1

• Mennesket og roboten

VALG 2

1300:1430

Lunsj

1430:1600

6 parallelle sesjoner innenfor samme tema som før lunsj
(plukk og miks før og etter lunsj)

1600:1630

Pause

1630:1800
Plenum

Presentasjon av ﬁnalistene til Årets norske Leanvirksomhet

1800:2000

Mingling

2000:0100

Festmiddag med bl.a. utdeling av årets Leanpriser

Avslutning

Obs! Egen Helsekonferanse som du kan
velge å delta på denne
dagen.

TIRSDAG 7/11

DET GRØNNE SKIFTET

NHOs adm dir Kristin Skogen Lund og LO’s ny leder Hans-Christian Gabrielsen er to av de
viktigste lederne for å utvikle rammene for det fremtidige næringslivet i Norge. De vil innlede
konferansen med å belyse de mulighetene som ligger foran oss og hvordan de ser for seg
videreutvikling av den norske modellen i en mer digital og “sky-basert” hverdag.
Lastebil-konsernet Scania er ett av Skandinavias mest suksessfulle selskap gjennom en
årrekke og kjent for sitt systematiske forbedringsarbeid. Denne våren vant Scania prisen
“OEM of the Year” i en konkurranse blant de globale bilkonsernene. Martin Lyckstrøm
leder “Scania way oﬃce” og vil belyse hvordan Scania nå arbeider med å videreutvikle
sitt forbedringsarbeid i den digitale fremtiden.

Hans-Christian
Gabrielsen

Kristin Skogen
Lund

MENNESKET OG ROBOTEN

Martin Lyckstrøm
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Prosessforbedringer har vært et fokusområde for en rekke bransjer og virksomheter
i lang tid, og teknologiske fremskritt innen automatisering og robotisering kan nå
hjelpe selskaper til ytterligere reduksjon av sløsing og kostnader. Denne sesjonen
vil gi innsikt og eksempler på automatisering og robotisering av prosesser innen en
rekke virksomheter, og rette spesielt fokus på å forstå hvordan automatisering
og robotisering vil være en sentral del av Lean-verktøykassen i tiden fremover.

SKAPT I NORGE

INNOVASJON OG LEAN START-UP… HOLDER DU FØLGE?
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Utvikling av nye forretningsmodeller, produkter og tjenester blir stadig viktigere
for å holde følge og diﬀerensiere seg i de ﬂeste bransjer. Denne sesjonen gir
et innblikk i hvordan noen av Norges ledende entreprenører og intraprenører
(innovasjon innad i etablerte selskaper) jobber med metodikk som Leanstartup for å innovere basert på kundebehov og muligheter i markedet.

FÅ MER UT AV MINDRE FOR BUNNLINJA OG MILJØET!
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I en verden med et stadig større fokus på det grønne skiftet; hvordan kan
man som et norsk selskap ta del i dette gjennom forbedringsarbeid som gir
en positiv miljøprestasjon og samtidig øker selskapets kundeverdi og eﬀektivitet? Vi inviterer til diskusjon med ledende bedrifter som har gjennomført
forbedringsprosjekter ved å kombinert elementer innen bærekraft, digitalisering, innovasjon, Lean-startup og kontinuerlig forbedring. Etter sesjonen vil
du sitte igjen med konkrete ideer til hvordan din bedrift kan ta steget inn i det
grønne skiftet i ditt neste Leanprosjekt.

DEN NYE LEDERROLLEN
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INDUSTRI 4.0
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Digitalisering og robotisering er i ferd med å gjøre betydelige endringer i arbeidslivet.
Kritisk for konkurranseevne og relevans blir ens evne til å forstå all den informasjon som digitaliseringen muliggjør. Vi kan derfor si at vi går fra kunnskapsbasert
til en forståelsesbasert økonomi. Denne endringen vil medføre radikale forandringer i ledelse, organisasjonsmodeller og utviklingen av menneskelige ressurser.
Det vil bety mer lederskap - ikke mindre. Et sentralt spørsmål er hva dette vil bety
for din organisasjon, og for deg og ditt bidrag enten du er leder eller medarbeider.

DIGITALISERING OG LEAN – DEN NYE HVERDAGEN I INDUSTRI 4.0

Vi lever i industri 4.0 – en tid preget av digitalisering og økt tilgjengelighet av
data om kunden, egne prosesser og produkter. Sesjonen vil gi eksempler
på hvordan digitalisering treﬀer Lean-arbeidet og hvordan f.eks. Big Data og
Analytics kan brukes i drift - og forbedringssammenheng. Tilhørerne vil kunne
høste erfaringer og innsikt fra store norske selskaper som har tatt steget inn
i den nye hverdagen som kommer med industri 4.0.

HVORDAN LYKKES MED LEAN?

ET DYPDYKK FOR NAVIGATØRER
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Diskuter «Hvordan lykkes med Lean» med suksessrike Lean-navigatører, og
få deres historier fra Lean i arbeidshverdagen i bank/ﬁnans/forsikring, produksjonsindustri og oﬀentlig sektor. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hvilke
utfordringer står man overfor ved innføring og utvikling av en Lean organisasjon?
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BYGG OG ANLEGG

LEAN CONSTRUCTION – EN BRANSJE MED ENORME MULIGHETER FOR LEAN!

Lean Construction er Lean tilpasset bygg- og anleggsbransjen. Bransjen har
de siste årene erfart lav produktivitetsvekst og studier viser at 2/3 av byggetiden kan karakteriseres som ikke-verdiskapende (sløsing). Med andre ord;
Lean kan muliggjøre store prestasjonsforbedring i bransjen. I denne sesjonen
vil du møte foredragsholdere med lang erfaring innen bygg- og anleggsbransjen og Lean. De vil blant annet vil gi deg innsikt i bransjens utfordringsbilde, dagens ledende praksis innen Lean Construction og framtidsutsikter for
forbedringsarbeid i bransjen gjennom blant annet digitalisering og VR.

OLJE, GASS OG ENERGI
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TJENESTEYTING
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Vi jobber fortsatt med å konkretisere innholdet under denne sesjonen og tar
gjerne mot innspill. Kontakt i tilfelle Lean Forum Norges sekretariat.

ONSDAG 8/11

LEAN I TJENESTEYTENDE NÆRINGER

BRANSJESESJONER

INDUSTRI
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Møt Norges ledende Lean-industribedrifter til diskusjon om: Hvordan ta ut
gevinster fra forbedringsarbeid på en smart måte, hva ”fra ressurseﬀektivitet
til ﬂyteﬀektivitet” egentlig krever, hvordan jobbe med lean i en tidligfase og
hvordan utvikle leverandører. I sesjonen vil du kunne diskutere disse temaene
ansikt til ansikt i mindre grupper med ledende industriledere og navigatører.
Erfaringer fra bl.a. Benteler, Ekornes, Elkem og Gudbrandsdalens Uldvarefabrik

Ny teknologi endrer de tjenesteytende næringene i høy fart. Er det plass til
Lean når det går så fort og er så tech-styrt?
Ta del i erfaringene fra noen av Norges mest endringsorienterte bedrifter inkludert fjorårets vinner av LEAN prisen, Eiendomsmegler 1 Midt Norge, og DNB,
banken som kaller seg et teknologiselskap.
Flere innledere kommer

OFFENTLIG SEKTOR
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Vi jobber fortsatt med å konkretisere innholdet under denne sesjonen og tar
gjerne mot innspill. Kontakt i tilfelle Lean Forum Norges sekretariat.

BLI MEDLEM
I LEAN FORUM
NORGE
Lean Forum Norge er et åpent forum for å fremme verdiskapning gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling.
Forskning på og utvikling av ”den norske modellen” og
”Lean ﬁlosoﬁ” står sentralt i forumets arbeid.
Det ﬁnnes i dag 10 regionale nettverk tilknyttet Lean
Forum Norge: Bergen, Buskerud/Telemark/Vestfold
(BTV), Innlandet, Midt-Norge, Nordland (eget lokalt
nettverk i Narvik), Nordvest, Oslo, Stavanger,
Tromsø og Østfold.
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KONFERANSEAVGIFT
(inkludert festmiddag dag 1):
Kr 8.000,- for bedriftsmedlemmer
Kr 9.500,- for ikke-medlemmer
Kr 2.500,- for studenter (begr. antall plasser)
LEAN FORUM NARVIK

Grupperabatt for bedriftsmedlemmer: Kom 5, betal for 4.
Større grupper over 10 – ta kontakt via
post@leanforumnorge.no for tilbud.
Alle priser er ekskl. mva.
Overnatting kommer i tillegg.
PÅMELDING
Påmelding skjer via våre hjemmesider:
www.leanforumnorge.no
Spørsmål kan rettes til sekretariatet:
Lean Forum Norge
Mobil: 406 08 131/930 11 955
Mail: post@leanforumnorge.no
Mer utfyllende informasjon om hele
konferansen kan du ﬁnne på vår hjemmeside:
www.leanforumnorge.no
KONFERANSESTEDET
Quality Hotel Expo
Snarøyveien 20
1360 Fornebu
OVERNATTING
Behov for overnatting på
konferansehotellet meldes fra via
påmeldingsskjemaet.

www.leanforumnorge.no

Ferskvann

FÅ RABATT PÅ LEANKONFERANSEN
Pris for bedriftsmedlemskap er diﬀerensiert etter størrelse på bedrift. Les mer om dette på
www.leanforumnorge.no/om-oss/bli-medlem

PRAKTISK
INFORMASJON

