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30 år med Lean
i Møre og Romdal
Bjørn Haukebø,
daglig leder
Ecoxy AS

Lean ledelse og endring

Transformering av
oljebransjen
Ivar Helge Hollen,
Aker BP

Marte Daae-Qvale Holmemo,
Førsteamanuensis ved for
Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse NTNU

4. mars 2020
Pinsekirke kurs og
konferansesenter
Vindgårdsvegen 1, 6018 Ålesund
Tid: 09:00–16:10

Agility – hvordan jobber vi
sammen smidig
Mats Haukebø,
Lean Portefolio Manager
i Volvo Cars i Gøteborg

Produktivitetsspranget,
ble vi LEAN?

MEDLEMSPRIS

Tom Samulesen,
CEO PartnerPlast

kr. 885,-

eks. mva. og billettavgift
IKKE MEDLEM

«Neste fase, den grenseløse
flyten»
Kenneth Gilje,
Kulturarbeider på Gilje Tre AS og
senior rådgiver i SINTEF
Manufacturing

kr. 2.800,-

eks. mva. og billettavgift

Lean – enkle svar på
komplekse problemer?
Sol Skinnarland,
førsteamanuensis ved avdeling for
økonomi, språk og samfunnsfag,
Høgskolen i Østfold
Arrangement i samarbeid med:

4. mars 2020
Pinsekirke kurs og
konferansesenter
Vindgårdsvegen 1, 6018 Ålesund
Tid: 09:00–16:10

AGENDA
09:00–09:15

Registrering

09:15–09:30

Velkommen og siste nytt fra Lean Forum Norge: Gabriele Jünge, daglig leder Lean Forum Nordvest

09:30–10:00

Transformering av oljebransjen:
Ivar Helge Hollen, prosjektleder digitalisering Front Group
Ivar Helge Hollen deler sine tanker om transformering av oljebransjen – erfaringer fra å bruke teknologi og
digitalisering til å bli «lean og fin».
Ivar Helge har erfaring fra oljebransjen i ulike operatør selskap og var med å starte Front Group i Molde i 2012
for å få muligheten til å jobbe mer kreativt i en tradisjonelt konservativ bransje. Han har jobbet som prosjektleder
innen digitalisering i Aker BP i det siste, der man både vil forbedre, men også disrupte hvordan en driver olje og
gassfelt.

10:10–10:50

30 år med Lean i Møre og Romdal: Bjørn Haukebø, daglig leder Ecoxy AS
Bjørn Haukebø samarbeidet i 1990 tett med Petter Aamodt om innføring av «Just In Time» i AS Linjebygg.
Senere initierte og ledet han i seks år AS Linjebyggs offshoresatsning. Han var også medgründer i Axess,
hvor han satt som styreleder i perioden 1998 – 2005. Prinsippene i «Just In Time» og Lean har vært sentrale i
engasjementene han har hatt gjennom årene.

Påmelding:

I dag Bjørn Haukebø daglig leder og majoritetseier i selskapet Ecoxy AS som er en av to norske selskaper som
er akkreditert for verifikasjon av klimagassutslipp under EUs regelverk. Selskapet verifiserer også utslipp til luft
fra fartøy, oljeinstallasjoner offshore og prosessanlegg på land.
Interessen for nye arbeidsmetoder, teknologier og markedsmuligheter har alltid vært stor. Å ta med seg arbeidsmetoder, bedriftskultur
og holdninger fra én bransje over i en annen viste seg å kunne gi konkurransefortrinn og grunnlag for et ikke ubetydelig antall lokale
arbeidsplasser.

10:50–11:05

Pause

11:05–11:45

Lean ledelse og endring: Marte Daae-Qvale Holmemo,
Førsteamanuensis ved for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU

https://leanforumnordvest.hoopla.no/
sales/3699453280

Hva vet vi om ledelse av lean innføringsprosesser og ledelse av kontinuerlig forbedring? Betyr det at vi må lede
på en annen måte? Er det i det hele tatt lederens jobb å drive med lean?
Marte Daae-Qvale Holmemo jobber ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Hun har
forsket på lean siden 2012 og har levert internasjonale bidrag innenfor norsk og skandinavisk lean, lean i offentlig
sektor og serviceprosesser, samt lean ledelse og endringsprosesser. For tiden forsker hun på sammenhengen
mellom lean og digitalisering innen produksjonsindustri. Til tross for at Marte ser på lean fra et akademisk ståsted, er hun en livlig
foredragsholder som gjør seg forstått blant folk som praktiserer lean, organisasjonsforbedringer og ledelse.

MEDLEMSPRIS

kr. 885,-

eks. mva. og billettavgift
IKKE MEDLEM

kr. 2.800,-

11:45–12:30

Lunsj

eks. mva. og billettavgift
FORTSETTER NESTE SIDE

4. mars 2020
Pinsekirke kurs og
konferansesenter

AGENDA
12:30–13:15

Vindgårdsvegen 1, 6018 Ålesund
Tid: 09:00–16:10

Lean – enkle svar på komplekse problemer? Sol Skinnarland,
førsteamanuensis ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Høgskolen i Østfold
Hva skal til for at tiltak skal virke? Sol deler sine refleksjoner basert på erfaringer med utviklingsprosesser i
byggebransjen og i Forsvaret. Hun har siden 2004 forsket på arbeidsorganisering og tverrfaglighet og skrev
sin doktorgrad om lean i byggebransjen. Hennes hovedfokus er den menneskelige samhandlingen og hva som
skaper gode betingelser for at ansatte og ledere skal få jobben gjort, og med den kvaliteten de ønsker.

13:25–14:10

Agility – hvordan jobber vi sammen smidig:
Mats Haukebø, Lean Portefolio Manager i Volvo Cars i Gøteborg.
For å holde seg konkurransedyktig i dagens teknologisk avanserte og raskt endrende samfunn, har Volvo Cars
satt i gang en veldig stor transformasjon i hele organisasjonen.
Temaet er agilitet (agility) og kan best oversettes til smidighet i hvordan man jobber sammen. Agilt beskrives
av noen som «software implementasjonen av lean». Metodene Scrum og «Scaled Agile» er rammeverk og
arbeidsmetoder som stötter dette. Disse arbeidsmetodene kommer opprinelig fra programvare utvikling, men tas
nå i bruk i mye større utstrekning i andre deler av organisasjonen.

Påmelding:
14:10–14:25

Pause

14:25–15:05

«Neste fase, den grenseløse flyten»: Kenneth Gilje, Kulturarbeider på Gilje Tre AS
og senior rådgiver i SINTEF Manufacturing
Hvorfor stykke organisasjonen opp i siloer som har til hensikt å suboptimalisere? Leanreisen til Gilje har vært
preget av den klassiske fremgangsmåten, hver avdeling kjører sitt forbedringsarbeid.
Virkelig potensiale kan tas ut når man får brutt ned disse grensene og bygget kontinuerlig flyt. Dette er ingen
enkel endring, det krever ledelse!
Jeg kommer til å fortelle om reisen vi har vært igjennom, og hva vi har lært de siste årene.

https://leanforumnordvest.hoopla.no/
sales/3699453280

15:15–15:55

Tom Samulesen har 35 års erfaring fra plastindustrien og var med på etableringen av PartnerPlast i 1992.

MEDLEMSPRIS

kr. 885,-

Han forteller om PartnerPlast sin reise gjennom Produktivitetsspranget og hvorfor vi velger å satse på Lean. Hva
har vi gjort for å få hele organisasjonen til å bidra på reisen og hvordan skal vi klare å opprettholde den kulturen
i framtiden.

eks. mva. og billettavgift
IKKE MEDLEM

kr. 2.800,-

eks. mva. og billettavgift

Produktivitetsspranget, ble vi LEAN?
Tom Samulesen, CEO PartnerPlast

15:55–16:10

Oppsummering

