
Lean Forum Oslo  

Er du eller din bedrift interessert i Lean og bor i Oslo-området? Møt opp på stiftelsesmøte for 

Lean Forum Oslo den 28.september 2011. Meld deg på via denne 

linken  http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/32344002/  

Vær rask med din påmelding, da det er begrenset antall 

plasser  

Velkommen til stiftelsesmøte for Lean Forum Oslo !  

Lean Forum Oslo vil være et åpent forum for utveksling, deling og diskusjon av erfaringer 

med Lean og kontinuerlig forbedring for offentlige og private virksomheter primært i Oslo-

området. Aktivitetene vil bestå av seminarer, bedriftsbesøk og nettverksbygging. Lean Forum 

Oslo vil være tilknyttet Lean Forum Norge. 

Tid:   28. september 2011 16:30 – 19:00 

Sted:  Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Akersgata 64-68, Inngang Fredensborgveien 

Program:            

16:30  Registrering, kaffe  

16:45  Stiftelse av Lean Forum Oslo,Styreleder Lean Forum Norge, Ottar Henriksen  

 Statutter 

 Medlemmer  

 Forumregler  

 Planer og programmer 

17.15  Lean i Schibsted, Programdirektør for Lean Jon Kåre Stene  

I 2008 sa Schibsteds daværende konsernsjef Kjell Aamodt at konsernet skulle bli Europas 

mest attraktive medieselskap, gjennom mennesker som tør, som utfordrer og som skaper. I 

tillegg sa han at Kontinuerlig Forbedring er programmet over alle programmer. Schibsteds 

Programdirektør for Lean Jon Kåre Stene vil fortelle om hvor Konsernet står i dag. 

17.35  Pause/mingling med enkel servering  

18.00  Kontinuerlig Forbedring i Folkeregisteret, Programleder for Kontinuerlig 

Forbedring (KF) i Skatteetaten, Ann Kristin Roheim  

Kontinuerlig forbedring har bidratt til interessante resultater bl.a. når det gjelder kultur, 

saksbehandlingstider og produktivitet. Folkeregisteret er en del av Skatteetaten som startet et 

program for Kontinuerlig Forbedring for ca 2 år siden. Programleder Ann Kristin Roheim, 

som også har vært leder for prosjektet i Folkeregisteret, vil snakke mer om resultatene, 

hvordan de har jobbet, veien videre og hva som har vært avgjørende for å oppnå resultatene. 

http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/32344002/


18.20  Lean lederskap, Seniorrådgiver Kenneth Tilley, NAV  

NAV har fått ny toppsjef. Allerede i sin første arbeidsuke lanserte Joakim Lystad 

formuleringen ”litt bedre hver dag”, og signaliserte med dette at Kontinuerlig Forbedring var 

vel forankret hos ham. Kenneth Tilley arbeider i Arbeids og velferdsdirektoratet med 

utvikling og leveranse av NAV´s spredningsprogram innen Kontinuerlig Forbedring. Han vil i 

sin presentasjon spesielt belyse betydningen av Lean lederskap. 

18.40  Oppsummering og avslutning, Styreleder Lean Forum Norge, Ottar Henriksen,  

19:00  Slutt  

Initiativtager til stiftelsesmøtet er Lean Forum Norge 

NB! Arrangementet er gratis.  

 


