Optimal Optimar
«Den beste versjonen av oss selv
Som organisasjon, team og individ»

© Flowit

«Friskere velferdssamfunn»
Gjennom bærekraftig forbedring av offentlig, private
og ideelle organisasjoner.
Forbedring drives av virksomheten selv ved
realisering av menneskelig potensiale, kultur for
læring og smartere arbeidsmåter.

Fasilitering av innovasjon, strategi, analyse, læring, rådgivning og
lederutvikling på tvers av nivåer og siloer!

Utgangspunktet

Optimars situasjon, 2016:

Optimars syn på endringsarbeid

• Tre selskaper som skulle bli til ett, tre systemer
– tre språk

• Ledelsen hadde signert på Lean prinsippene

• Sterkt vekst og kompleksitet – behov for
struktur for å unngå økt kost
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• Lederstyrt og medarbeiderdrevet prosess
• Fokus på kultur og mennesker i tillegg til
produkter og prosesser

Det første møtet!

Hva møtte oss
• Brenner for fisk
• Sterk kultur for innovasjon, salg og leveranse
• Fantastiske produkter
• Push og ad hoc styring
• Feil gjentok seg
• Vekst – høyt tempo – dårlig tid
• Måldokument på 150 sider...
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Vårt fokus
• Læring, og kultur for læring, respekt – vi har lært
i møte med dere
• Lean er mer enn operational excellence
• Ikke vårt prosjekt i en avdeling, men en del av
deres DNA i alle avdelinger - ansvar i linja
• Forstå kunden og innse problemer
• Manisk på å ta vare på gullet
• FlowMetoden som ytre ramme

Flowmetoden ©, i to varianter
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FORSTÅ
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STRUKTURERE

FORBEDRE
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AUTOMATISERE

LÆRE

Aktiviteter i Optimar
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Aktiviteter i Optimar
Forstå

Strukturere

Forbedre

Evaluation

Automatisere

Lære

Increased focus on improvements – respect for people – focus -

Poster with principles for good work
New role of project managers and product managers – cross functional responsaibilites
IT changes coordinated with O2: ERP Planning CRM

Intranet

Factory Vault

Toolbox

5S
Understanding load and need

Planing

Improving standard

Established standard
Visit from Ramirent

SSAB

Improvement boards – weekly operational boards – improvement focus in All employee meetings
Understanding delivery process

INNSATS TIMER

Certification of all employees

Integrated in daily operations and CEO improvement management system
Handbook v1

Green belt

Handbook v2

Optimar academy

Understanding customer needs
Training – 20 + cross functional project group incl mgmtt, CEO and union
Road map and KPIs established
Management signed Lean contract
2016
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OPTIMAR

Fish handling with care

Optimar Group - a global leader in automated
fish processing and handling solutions
More than 80 years experience

Op5mar facili5es:
Valderøya (207)

Vigo (59)

Ste1e (49)

Sea1le (48)

Stranda (34)

Gala</Braila (59)

456 employees
90+ within engineering and R&D
800+ installations worldwide
24/7 availability and service
>50% of all produc2on exported
40% annual organic growth since 2014
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Op-mar
Onshore Fish Handling

Aqua Culture

Designed for optimum operation and control

System Design

Automa-on & Control

Onboard Fish Handling

Manufactured and serviced for reliability

Products

Opera-on & Service

Op#mal Op#mar
«Den beste versjonen av oss selv
Som organisasjon, team og individ»

Forstå
• Ak#vitet i alle funksjoner
• Etablerte Lean roadmap i kan#na
• Ser#ﬁsering av alle ansa;e
• Startet forbedringsgrupper med ukentlige møter
• Forstå/kartlegging av leveringskjeden – bred deltakelse for ny ﬂyt
• Go to gemba
• «Lean» Op#mal Op#mar (O2) bok

Hva er lean / O2
Forstå

Strukturere

Forbedre

Automa0sere

Lære

Strukturere
• Ny organisasjon – overføring av prosjekt 4l «linja»
• Flow charts og prosedyrer etablert for hver avdeling
• O2 (Op4mal Op4mar) governance struktur etablert
• Alle gjennom en interak4v prosess rundt ﬂyten
• Last & kapasitets oversikt og fokus
• Operasjonelle prestasjonsmål
• Studietur 4l SS AB, Lean Forum engasjement etc
• O2 trening som en del av on-boarding
• 5S

Nå kommer Lean !
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Forbedre
• Forbedringsprosjekt på Safety, Quality, Cost, Delivery, People
• Prosedyrer og dokumentstruktur justert for å samsvare med ISO
•

Fra 20 Bl 120 dokumenter

• Fra ad-hock brannslukning Bl korrigering av prosess
• Grønt belte kursing - økende fokus på metodikker og verktøy
• Over 50 workshops
• Besøke kunde installasjoner
• Studie turer

Se i speilet så vell som det som ligger forut....
Når blir vi lean ?
Forstå

Strukturere

Forbedre

Automatisere

Lære

Automa'sere - Sikre
• En Op/mal Op/mar review nylig viste /l posi/ve endringstrekk
• Vi er godt kjent med Op/mal Op/mar (Forstår)
• Vi er godt kjent med våre standarder (Struktur)
• Vi er ak/ve i forbedringsarbeid (Forbedre)
• Faktorer hvor vi kunne gjøre det enda bedre var blant annet
• Prioritering og gjennomføringsevne
• Enklere og ﬁnne frem / System
• Rik/g første gang
• UtnyIe enda bedre interne ressurser
• Kommunikasjon av strategi og måling av KPI
• Forbedringer som samsvarer med iden/ﬁserte uLordringer er saI i gang
Lean er hard arbeid !
Forstå

Strukturere

Forbedre

Automa0sere

Lære

Lærende kultur - u-ordre videre
• Bygge på det etablerte, vite hvem vi er og hvorfor vi er her
• Gode og klare arbeidsprinsipp som guider oss i hva vi gjør
• Gode prosesser / standarder som er enkelt og forholde seg ?l
• Alle skal kunne bidra og være på siB beste
• Ledelsen går foran og alle bidrar ?l forbedring
Behavioural priciples in progress

• Bygge videre på en kultur for all?d og bli bedre
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«Den beste versjonen av oss selv som organisasjon, team og individ»

Lean er gøy !
Forstå

Strukturere

Forbedre

Automa0sere

Lære

Be Open Minded
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Work as one team

of the
e
r
a
w
st
Be a
ou ca
y
w
o
sha d

Take re
s

e
nd gi v
a
h
c
Coa
ack
feedb
ponsib

ility

Takk for oppmerksomheten

Arnt Dahle
Vice President Production
Optimar

Kjell Reidar Mydske
Daglig leder og partner
90738479
kr@flowit.no
www.flowit.no

