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Vil øke konkurransekraft 
og effektivitet

- Med etableringen av LEAN 
Senter Helgeland AS skal vi bidra 
til sterkere satsing for å øke 
konkurransekraft og effektivitet 
i næringsliv og offentlig virk-
somhet på Helgeland og i resten 
av Nord-Norge.

Dette sier Torbjørn Jørgensen som er engasjert som 
daglig leder i LEAN Senter Helgeland AS.
Selskapet ble stiftet 19. Juni 2015, med kontor-
adresse i Mosjøen og virkefelt primært på Helge-
land. 

Bredt samarbeid
LEAN Senter Helgeland AS har etablert samarbeid 
med flere aktører på Helgeland. I tillegg til det nære 
samarbeidet med Inkubator Helgeland AS har de 
også god kontakt med Campus Helgeland og med 
Kunnskapsparken Helgeland AS.
- Vi jobber bevisst for å få inn LEAN-filosofien i 
ingeniørutdanningen ved Campus Helgeland, sier 
Jørgensen.
Han forteller at de blant annet arbeider for å få til 
et LEAN University, med samlinger over to til tre 
dager, et par ganger i året. 
- Dette er noe vi vil arbeide med framover, i sam-
arbeid med Kunnskapsparken Helgeland AS, Uni-

versitetet i Nordland og høgskolene på Nesna og i 
Narvik, sier han.
De har allerede vært i kontakt med potensielle kun-
der, de har etablert samarbeid med to virksomheter 
i Mo Industripark, og de er i kontakt med tre i Mo-
sjøen og en på Rognan, samt hatt møter med flere 
andre virksomheter. 
- Vårt perspektiv i LEAN Senter Helgeland AS er å 
arbeide for og på Helgeland. 
Vi er lokalisert på Helgeland og vil samarbeide 
med andre miljøer på Helgeland og andre steder 

som kan bidra til å fremme forbedringsarbeid, sier 
han.

Det er ni eiere i det nye selskapet. Det er:
Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, El-
kem AS, Molab AS, Kunnskapsparken Helgeland 
AS, Inkubator Helgeland AS, SHMIL IKS, Helge-
land Kraft AS, og Bilfinger Helgeland AS.

- Vi skal ikke springe fortere. Vi skal jobbe smartere, i 
samarbeid, sier Torbjørn Jørgensen.

Et samlet instruktørkorps i LEAN Senter Helgeland AS.
Fra venstre: Hanne Falch Kristoffersen, Sandnessjøen, Torbjørn Jørgensen, Mosjøen, Morten Vik, Mosjøen, Odd Luktvasslimo, Mosjøen, Magne Løkås, 
Mosjøen, Tove Forfang, Mosjøen, Ole Kristian Jenssen, Mosjøen, og Asle Hjartøy, Mo i Rana.


