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1. Om Lean Forum Innlandet
Lean Forum Innlandet, ble stiftet den 7.4.2011.
Interimstyret har vært ledet av Kai Glæserud, og har hatt denne sammensetningen:
Kai Glæserud, Næringsrådet Gjøvik (Dokka Fastners AS)
Erik Isum, TINE Meieriet Frya
Iver Erling Støen, LO Oppland
Odd-Arnvid Bollingmo, Vestre Toten kommune
Ola Rostad,Tretorget
Per Kristian Østbye, Lean Lab Norge
Christl Kvam, NHO Innlandet
Erik Lundbekk, HAPRO
Randi Mølmen, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Stig Morten Løken, Eidsiva Vannkraft AS
Geir Inge Brelin, DnB Nor Gjøvik
Jo Sterten, Høgskolen i Gjøvik
Svein Terje Strandlie, Benteler Automotive AS
Torleif Lilløy, Totens Sparebank
Torunn Aas Taralrud, Innovasjon Norge Oppland (observatør)
Lean Forum Innlandet er et nettverk for utvikling av effektive verdiskapningsprosesser, som skal
bidra til å fremme verdiskaping og virksomhetsutvikling gjennom utvekslingav erfaringer (Lean
filosofien), bedriftsbesøk, konferanser (LFI) og kurstilbud og dermed styrke forbedringsarbeidet
i private og offentlige virksomheter.

Forumet har også som mål å bidra til videreutvikling av en norsk ledelsesmodell basert på Leanfilosofi som er forenlig med norsk industristandard og teknologi, vår samarbeidstradisjon, vår
kulturforståelse og vår verdiforankring i samspill med Lean Forum Norge.
Nettverket vil gi medlemmene kundeverdi i form av:







Kunnskap om hvordan de selv kan utvikle Lean verdiskapingsprosesser i verdensklasse
Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
Muligheter til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner
Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner
Forskning på og videreutvikling av Lean på norsk – ’den norske modellen’ (LFN)
Utvikling av læringsarenaer for Lean ledelse som dekker alle typer virksomheter

Lean Forum Innlandet er åpent for alle som er interessert i å bidra med å oppfylle nettverkets
formål.
Med etableringen av Lean Forum Innlandet er det skapt en møteplass for alle typer aktører
med felles interesser for Lean og forbedringsprosesser i innlandet.

2. Forankring
Nettverket ble etablert ut fra et bredt og sammensatt initiativ bestående av:








Industrien
Viktige industrielle miljø, i innlandet
Høyskoler, kommuner og sykehus
HiG, FiG, Vestre Toten Kommune og Sykehuset Innlandet Lillehammer
Interesse- og bransjeorganisasjoner
LO, Norsk Industri, Næringsråd
Innovasjon Norge
NCE og ledende FoU-miljø
NCE Raufoss og Sintef Raufoss Manufacturing (SRM).
Lean Lab Norge

Lean Forum Innlandet har i den innledende fasen vært forankret i Lean Lab Norge på
Gjøvik, Norges første fullskalasimulator for trening på og utvikling av effektive
verdiskapningsprosesser.
Til sekretærfunksjonen, som har ansvaret for den daglige driften av Lean Forum Innlandet, har
en i denne perioden leid inn Per Kristian Østbye, som til daglig er daglig leder for Lean Lab
Norge AS på Gjøvik.

3. Deltakere
Nettverket består i dag av 21 bedriftsmedlemmer.Personlige medlemmer er det ikke lagt vekt
på å registrere så langt. På første nettverkssamling hadde vi ca 80 deltagere. Omtrent det
samme antallet er påmeldt til nettverks samling 2

4. Utførte aktiviteter 2011






Formalisering av forumet med registrering i Brønnøysund er gjennomført.
En hjemmeside for forumet (www.leanforuminnlandet.no) er utviklet som en del av
Lean Forum Norge sin hjemmeside
Ett nettverksmøte er gjennomført i 2012. Arrangementet samlet ca 80 deltakere fra
industri, offentlig og privat tjenesteyting. Nettverksmøtet ble holdt hos HAPRO på Jaren
8. september 2011, hvor Administrerende direktør fortalte om deres Lean prosess og
med etterfølgende omvisning i bedriften
Det er avholt 4 styremøter i løpet av året.
o Første møte (stiftelsesmøte) ble avholdt 7. april hos Sykehuset Innlandet,
Lillehammer
o Andre møte ble avholdt hos Tine Meiriet, Frya 23. juni. Her fikk vi også en god
innføring i deres Lean prosess og omvisning i bedriften.
o Tredje møte ble avholdt hos HAPRO på Jaren i forbindelse med nettverksmøtet.
o Fjerde møte ble avholdt på Radisson Hotell, Oslo i forbindelse med Lean Forum
Norge sin årskonferanse 30. november.

5. Planlagte aktiviteter 2012
De planlagte aktivitetene vil hovedsakelig bestå av de samme som inneværende år,







Arrangere 2 nettverksmøter, ett arrangement som skal være åpent for alle interesserte.
Gjennomføre årsmøte (gjennomføres 13.9.2012)
Gjennomføre 4 styremøter
Rekruttere nye medlemmer
Arrangere Lean trening eller kurs avhengig av medlemmenes ønsker
Videreutvikle våre web sider som en del av Lean Forum Norge sine hjemmesider

6. Økonomi

Budsjett 2011
Inntekter og finansiering
Nettverks samlinger
Reklame fra web
Verdi av egeninnsats
styremedlemmer
Tilskudd fra banker og bedrifter
Tilskudd fra medlemmer, forbund,
organisasjoner og bedriftsklynger
Sum inntekter

Resultat 2011 Budsjett 2012
0
0

0
0

0
0

150 000
650 000
150 000

150 000
450 000
235 000

150 000
50 000
150 000

950 000

835 000

350 000

Budsjett 2011
Utgifter
Sekretariatfunksjonen
Nettverks samling/styremøte
À jour hold web
Markedsføring
Verdi av egeninnsats
styremedlemmer
Kurs og lærebok utvikling sammen
med HiG og FiG
Sum totale kostnader
Overføres til 2012

Resultat 2011 Budsjett 2012

500 000
50 000
100 000
50 000

212 000
8 000
0
0

300 000
50 000
50 000
10 000

150 000

150 000

150 000

100 000

0

0

950 000

370 000
465 000

560 000

Kommentarer til finansieringsplan:
Det planlegges med inntekter; tilskudd/sponsormidler fra
medlemmer, organisasjoner, bedrifter eller bedriftsklynger.
Egeninnsats fra medlemsbedrifter gjennom dugnad utgjør en vesentlig
del av finansieringen.

Kommentarer til utgiftsplaner:
I sekretariatsfunksjonen er lagt kontakt med medlemmer, prosjektledelse og koordinering av
fellesaktiviteter, arrangement osv. Utgifter til regnskapsfører og revisor. For å kunne fylle
nevnte driftsfunksjoner, så må det dessuten stilles krav til høy faglighet.

Aktivt à jour hold av web er nødvendig for at nettverket skal ha et levende
informasjonsmedium.
Egeninnsats er styremedlemmenes (eller andre medlemmers) bruk av egen tid på aktiviteter i
nettverket.

7. Nettverkets berettigelse
Målgruppen for temaet omfatter all konkurranseutsatt industri samt offentlig og privat
tjenesteyting i innlandet.
Nettverket vil fungere som et nav for de ulike aktørene da det ikke finnes andre arenaer som
omhandler dette tema i innlandet. Behovet for et nettverk ble tydelig belyst under
nettverksmøtet som samlet deltagere fra bransjer som industri, bygg og anlegg, bank og finans,
helse/sykehus og kommunal virksomhet.
Nettverket vil kunne gi grobunn for generering av tverrfaglige prosjekter med aktører/bransjer
som ellers ikke ville funnet det naturlig å samarbeide. Dette vil kunne gi store synergieffekter,
da det kan dras nytte av erfaring mellom bransjene som hittil har vært uutnyttet.

Lean Forum Innlandet
27.2.2012

Kai H. Glæserud
Styreleder

Per Kr Østbye
Sekretær

