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Hvorfor delta i Lean Forum Telemark?
Hva er lean?
Lean er en filosofi for å skape en kultur som har fokus på mest mulig kundeverdi med minst mulig
ressursbruk. Det betyr å utvikle en kultur med orden og ryddighet, bekjempelse av sløsing og
kontinuerlig forbedring, samt sikre at uønskede forhold ikke gjentar seg. Dvs endring som varer.

En møteplass for erfaringsutveksling
Et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon, erfaringsutveksling og
virksomhetsutvikling. Forskning viser at Lean bedrifter oppnår resultater som er 15% til 30%
bedre enn de det er naturlig å sammenligne seg med. Enkeltprosesser forbedres ofte med flere
hundre prosent. De beste og mest fremgangsrike virksomhetene i verden jobber etter lean
prinsippene. Mange bedrifter i Telemark har oppnådd gode resultater på visse områder.

”Leanbedriften Bandak, Lunde leverer
Arne Gavle <Arne.Gavle@bandakgroup.com> skrev:
Hei!
Bandak Lunde leverte en meget god november med en regnskapsmessig omsetning
på MNOK 21.053 (budsjett 20.365, november 2010 var 11.151) og en EBITDA på
solide MNOK 5.618 (budsjett 4.152, november 2010 oppnådde 780').
Veldig bra!!!
Lojalitet og etterlevelse av våre prosedyrer og rutiner med drilling på
systemflyt og løpende forbedringsarbeid er ufravikelig.
RIKTIG FRA MEG blir RIKTIG FRA OSS :)

Mvh
Arne.
Best Regards
Arne Gavle I Executive Vice President

Et nettverk for læring av hverandre og de beste vi vet om
Lean Forum Telemark skal bidra til å fremme verdiskaping gjennom å overføre kunnskap mellom
industribedrifter, samt privat og offentlig tjenesteyting. Forumet vil delta i eller arrangere
ekskursjoner til de beste i Skandinavia, og på sikt i verden. Nedenfor ser dere inntrykk fra SKF i
Gøteborg, som har jobbet med Lean i mange år, og som er i verdensklasse.
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Lean Forum Telemark skal være bindeleddet mellom Lean Forum Norge og de enkelte
virksomhetene i Telemark. For mer info se: http://www.leanforumnorge.no. Klikk videre på
regionale-forum og velg lean-forum-telemark
Forumet skal gi dere kundeverdi i form av:




Kunnskap om hvordan dere selv kan utvikle lean verdiskapingsprosesser i verdensklasse
Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner

Målgruppe
Forumet skal være åpent for alle, slik at man kan øke samarbeidet om innovasjon, læring og
virksomhetsutvikling mellom forskjellige typer industri, offentlig og privat tjenesteyting, samt
forsknings- og utdanningsmiljøer.

Forumets oppgaver
Forumets oppgaver:
 Arrangere seminarer, arbeidsmøter og lignende
 Arrangere besøk hos bedrifter og andre aktuelle miljøer
 Arrangere messebesøk
 Samarbeid med andre fora, organisasjoner og institusjoner, nasjonalt og internasjonalt
 Spre informasjon om eksisterende og kommende teknologi og produksjonsfilosofier
 Ta initiativ til opplærings- og utdanningstiltak for å styrke kompetanse og
rekrutteringsgrunnlag.
 Opprette studie- og arbeidsgrupper
 Spre informasjon om forumet, bl.a. ved sirkulærer og fagtidsskrifter.

Økonomi
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Individer er gratis medlemmer. Årsmøtet i juni vil ta stilling til størrelse på hva et
virksomhetsmedlemskap skal koste pr år.
Et sentralt element i forumet vil være dugnad – gi og gi. Her ser vi fra lean omvisningen på
Kongsberg 26.1. 2012

Konferanser og kurs betales av den enkelte bruker og eventuelle bidrag ut over kostnadsdekning
skal være med å finansiere den daglige driften.

Kontakt – ønske om medlemskap eller informasjon
Interimsstyret i Forumet ledes av Tor Lømo-Hansen, Produksjonsdirektør/ Isola/Fabrikksjef Isola
Eidanger. TS Impro AS har sekretariatsfunksjonen i forumet. Meld din interesse til; impro@ts.no, Skriv; LFT, Navn, bedrift, telefonnr, mailadresse og ønske. Du kan også starte en diskusjon
på

Denne utgivelsen er sponset av:

3

