”DER ER INGEN PATENTLØSNINGER
– MEN MASSER AF IDEER MED FREMDRIFT!”
Samarbejdsnævnets årsrapport 2011-12 har samlet
fem cases fra danske virksomheder. Og de peger
på, at medarbejderne er en helt central ressource,
når det handler om at føre strategierne ud i virkeligheden.
Samtidig viser de fem cases, at der ikke er én måde
at gøre tingene på, og at strategierne kun kan føres ud i livet, når der er en god dialog og et godt
samarbejde på arbejdspladsen.
Læs årsrapporten 2012 på Samarbejdsnævnets
hjemmeside www.samarbejdsnaevnet.dk
God læselyst!
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Coloplast, Thisted

Arla Foods, Nr.Vium

JELD-WEN, Sdr. Felding

COLOPLAST BRINGER MEDARBEJDERNES
ERFARINGER I SPIL VED OUTSOURCING

INITIATIVRIGE ARLA-MEDARBEJDERE LØSER
DE DAGLIGE PROBLEMSTILLINGER

JELD-WEN’S MEDARBEJDERE GENERERER DE
GODE IDEER, SOM GIVER ØGET BUNDLINJE

Coloplast havde indtil for få år siden en stor
produktion af stomiposer i Thisted.Virksomheden udarbejdede en strategi, hvor udflytning af
produktion til Kina og Ungarn blev en realitet.
Denne strategi kunne kun løses, fordi fabrikken i
Thisted har en stab af veluddannede, erfarne og
entusiastiske medarbejdere, som kunne og ville
bruge deres mangeårige erfaring på en anden
måde end tidligere. Omstruktureringen har givet
mod og øget Coloplasts internationale konkurrenceevne.

På Nr.Vium Mejericenter har de en meget enkel vision: ”Great yellow cheese made by great
people”. Mejericentret har automatiseret og
optimeret sig til en konkurrencedygtig situation.
Dialogen er samtidig styrket på alle planer. Medarbejdere og ledelsen er enige om, at resultatet
ikke kunne være nået uden en motiveret medarbejderstab, som selvstændigt tager initiativer til
optimering af arbejdsprocesser og løsning af de
daglige problemstillinger.

JELD-WEN i Sdr. Felding fremstiller døre til hjemmemarkedet. De har netop været igennem projekt ”Rock the boat” for at få rusket op i rutinerne og generere nye ideer. Ideerne samles nu i en
database og kategoriseres. Projektet har på kort
tid givet rigtig gode ideer på områder som web,
produktion, energiledelse og salg, og hos JELDWEN er man ikke i tvivl om, at virksomhedens
sociale kapital har givet medarbejdertilfredshed,
konkurrenceevne og positiv bundlinje.

Tillidsrepræsentant H. C.Andersen (tv) mener ikke, at man skal sætte

Tillidsrepræsentant og næstformand i SU Henrik Blum (tv), og fabriksdi-

Ledere og medarbejdere hos JELD-WEN arbejder sammen om at skabe

sig hen i et hjørne og surmule, fordi virksomheden skal omstrukturere:

rektør og formand i SU Peter Møller (th): Klar kommunikation og fælles

kreative og konkurrencedygtige produkter til byggeriet. På billedet ses

”Dermed risikerer man, at det ikke bare er en del af medarbejderstaben,

mål er nogle af de vigtigste metoder til at få skabt en konkurrencedygtig

adm. direktør Torben Porsholt, tillidsrepræsentant Aksel Tannebæk og

der ryger, men at hele fabrikken lukker. Den tanke kunne vi ikke leve med.

organisation. Hos Arla i Nr.Vium har info-tavler i bl.a. kantinen forbedret

personlig assistent Bente Egsgaard-Fjord.

Så hellere være medspiller og prøve at påvirke tingene”. Fabriksdirektør

informationen.

Frank Berg Rasmussen (th).

Øens Murerfirma A/S, Amager

Nomeco A/S

ØENS MURERFIRMA BRINGER KOMMUNIKATIONEN HELT UD I SKURVOGNEN

NOMECO’S INTERNE KOMPETENCEFOND GIVER DYNAMIK TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN

Øens Murerfirma på Amager arbejder på at
skabe sammenhæng i virksomheden. Det sker
bl.a. ved at styrke den daglige dialog. Konkret
har virksomheden investeret i et nyt elektronisk skurvognsprojekt, som skal afløse den store
mængde af papirer, som findes i skurvognen.
Desuden har Øens Murerfirma opbygget et
stærkt intranet, så erfaringer kan deles og den
interne dialog styrkes.

Hos medicinalvirksomheden Nomeco har de
oprettet deres egen interne kompetencefond,
hvor medarbejderne kan søge om op til 14 dages efteruddannelse efter eget valg. Det styrker
medarbejdernes personlige kompetencer og
fremmer arbejdsmiljøet i virksomheden. Hos
Nomeco mener de, at deres interne kompetencefond er med til at give en øget dynamik i
virksomheden, og det giver en god konkurrenceevne.

Medarbejderinvolvering
giver FREMDRIFT
Læs Årsrapporten 2012 på Samarbejdsnævnets
hjemmeside www.samarbejdsnaevnet.dk

Hos Øens Murerfirma A/S arbejder de på at få lavet en elektronisk

Nomeco er en traditionsrig medicinalvirksomhed. HR-direktør Ewa

skurbog, så de altid har alle relevante vejledninger og anvisninger ved

Eskildsen og tillidsrepræsentant Jesper Hansen ser virksomhedens in-

hånden. Fællestillidsrepræsentant David Jennov viser hvor meget bare

terne kompetencefond som et dynamisk tilskud til virksomhedens og

sikkerhedsforskrifterne fylder i dag!

medarbejdernes trivsel.

Fra strategi til virkelighed
– en udfordring for samarbejdsudvalget
Dansk Arbejdsgiverforening
Landsorganisationen i Danmark

