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16. april
2018

LEAN FORUM NORDVEST

INVITERER TIL

Lean Forum Nordvest er en frittstående non-profitt medlemsorganisasjon
for offentlig sektor, akademia og bedrifter uavhengig av bransjer i Møre
og Romsdal og Nordfjord. Forumet er først og fremst en smeltedigel for
erfaringsutveksling og opplæring gjennom etablering av møteplasser for
effektiv læring og kompetanseutveksling.
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Kurs- og konferansesenteret v/ Pinsekirka
på Moa. Vindgårdsvegen 1, 6018 Ålesund

Møt nasjonale og internasjonale ledere og Lean-eksperter
på LEANdagen 2018!
Hans Reich (Chalmers Professional Education / Produktionslyftet)
Produktionslyftet (www.produktionslyftet.se) er et
omfattende nasjonalt program i Sverige som ble
initiert av Teknikföretagen og IF Metall i 2006.
Målet er å øke produktiviteten, konkuransekraften
og endringtaken i industrien og derigjennom styrke
forutsetningen for lønnsom produksjon i Sverige.
Produktionslyftet bygger på prinsippene i Lean, og
tar utgangspunkt i hver enkelt bedrifts utfordringer

og ambisjoner. Så langt har ca 250 bedrifter deltatt
i programmet. Hans Reich, som er ansatt ved
Chalmers Professional Education og har jobbet
med dette programmet side oppstarten og før det
med Lean i en årrekke, vil gi en orientering om
erfaringene med Produktionslyftet under LEANdagen
2018.

16. april
2018

Kurs- og konferansesenteret
v/ Pinsekirka på Moa.
Vindgårdsvegen 1, 6018 Ålesund

Påmelding:

https://leanforumnordvest.hoopla.no/
sales/3467987172
MEDLEMSPRIS

kr. 950,-

eks. mva. og billettavgift

PROGRAM
09:00

Registrering

09:30

Hva er lean?
Jan Emblemsvåg, styreleder i Lean Forum Nordvest og adm. dir Midsund Bruk

10:00

Varför har det svenska Produktionslyftet blivit en så stor framgång?
Hans Reich, Chalmers Professional Education

11:00

Lean og digitalisering
Rolf Einar Sæter, Business Improvement Lead A/S Norske Shell

11:30

Lunsj

12:15

Først Lean – deretter digitalisering
Kjell Gjestad, Vice President Supply Chain Kongsberg Maritime Subsea division

13:00

Lean og flytorientert produksjon
– enklere og mer fleksibel produksjon ved utfasing av datastyrt produksjonsplanlegging
Kenneth Gilje, kulturarbeider Gilje Tre AS

13:45

Kaffe og beinstrekk

14:15

Status og videre planer for Statoils Lean-reise
Terje Moum, medlem i Lean Centre of Excellence, Statoil

15:00

The Clutter of Management Accounting
Gary Cokins

15:45

Avslutning på LEANdagen 2018

16:00

Årsmøte i Lean Forum Nordvest

IKKE MEDLEM

kr. 2.250,-

eks. mva. og billettavgift

Gary Cokins: Amerikansk internasjonal ekspert i økonomistyring (management accounting) og
forretningsanalyse (business analytics) med en rekke bokutgivelser om disse temaene.

The Clutter of Management Accoutning

Klikk her for
veibeskrivelse

Which management accounting method should your organization use? Lean accounting? Standard costing?
Activity-based costing (ABC)? Job order costing? Resource consumption costing (RCA)? Process costing?
Throughput accounting? Project accounting? Time-driven activity-based costing (TDABC)? Others? What
a clutter! This presentation will discuss when they should apply, for what purposes, based on what costing
principles, and if it is OK to have two or more co-existing costing methods.

Eget dydeseminar
med Gary Cokins
tirsdag 17. april

