
 
 

 

"Vi lærer salgs- og prosjektledere i engineering og konstruksjon hvordan de kan 

bruke ekspertise for å vinne mer lønnsomme prosjekter og gjennomføre disse 

prosjektene med mindre stress og tilfredsstille alle involverte parter. Dette er 

uavhengig av miljøet de er i. 

 

Best Value Procurement (BVP) – kurs med B+ sertifisering 
 
20.-21. mai 2019 
 
Hva er Best Value? 
 
Best Value Approach er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter.  
Best Value Procurement handler om å få leverandørene til å vise sin ekspertise, uten å ensidig 
fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere enn ved tradisjonelle prisbaserte 
anskaffelsesmetoder.  BVP gir oppdragsgivere verktøyet de trenger for å evaluere 
leverandørkompetanse på en mer rettferdig og transparent måte enn med tradisjonelle metoder. 
 
Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år, og 
ble i 2017 innført i Norge som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter.  
I Norge har Nye Veier AS vært ledende på kundesiden, har benyttet BVP i flere milliardprosjekter, og 
har innført dette som sin hovedmetode – det kommer altså en rekke nye vegprosjekter som bruker 
BVP. Det pågår i tillegg også en rekke kommunale byggeprosjekter i Norge som bruker BVP, og flere 
er på vei, også fra statlige byggherrer. BVP brukes ikke bare innen bygg og anlegg, men også innenfor 
helsesektoren, IKT-sektoren, på drifts og vedlikeholdskontrakter, mv. Metoden er generisk og kan 
brukes i alle sektorer. 
 
Les mer om BVP på https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-
bae/best-value-procurement-bvp-prestasjonsinnkjop (DIFI). 
 
Fordeler og målsetting med kurset: 

• Få god forståelse av grunnleggende Best Value Approach og Best Value Procurement (dvs 
filosofien som ligger bak, vurderings/tilbudsfasen, og forutsetningene for en vellykket 
konkretiseringsfase og gjennomføring) 

• Bedre forståelse av Best Value Procurement (BVP) gir større sannsynlighet for å vinne 
prosjektkonkurranser, også i tradisjonelle, ikke-BVP konkurranser 

• Start allerede i dag med et inkludert online forkurs 

• Sertifiserte, meget erfarne og motiverende kursholdere som er spesialister på leverandørsiden 
i BVP-konkurranser 

• Ta en online-eksamen på kurset og få Best Value B og B+ sertifisering som blir registrert på 
web-databasen over sertifiserte personer 

• Eksamen kan tas på engelsk eller norsk etter avtale, også mulighet for ny eksamen etter kurset 

• Kursprisen inkluderer boken "How to Know Everything Without Knowing Anything", skrevet av 
skaperen av Best Value Approach, Dr. Dean T. Kashiwagi (verdi ca 300 kr) 

• 1 års medlemskap hos Best Value Experts Academy (tilgang til kursinnhold inkludert 
oppdateringer) 

• Muligheten til å fortsette til mer avansert sertifisering (A eller A+ sertifikat, som forutsetter B+ 
som fundament) 

https://bestvalue-experts.nl/
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Dette er et 2 dagers kurs med 2 frivillige eksamener som gir deg sertifisering på nivå B+ forutsatt at 
du består de skriftlige prøvene.  
 
For å få best mulig utbytte av kurset er det sterkt anbefalt at du forbereder deg med kursholderens 
online Academy/forkurs. 
 
Det finnes også en norskspråklig lærebok om BVP som kan kjøpes separat fra RIF, se nettbutikken på 
rif.no. Denne er ikke en del av kursmateriellet. 
 
Målgruppe: 

• Kurset passer for entreprenører, prosjektledere, prosjekteiere, rådgivere, 
kontraktsansvarlige, juridiske rådgivere, innkjøpsansvarlige mv. 

• Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. 

• Som leverandør kan en bedre forståelse av Best Value Procurement (BVP) gi deg større 
sannsynlighet for å vinne konkurranser – også konkurranser som ikke direkte bruker BVP. 

• Som oppdragsgiver får du en bedre forståelse av anskaffelsesmetoden, og hvilke store 
muligheter BVP gir til å få leverandørsiden til å vise og bruke sin beste ekspertise for å oppnå 
dine prosjektmål. 

 
Forelesningene i klasserom, digital læring og materiell foregår på engelsk. Eksamen kan 
gjennomføres på norsk eller engelsk. 
 
Kursholdere: 
Best Value Experts Academy er 4 nederlandske Best Value rådgivere som er A + sertifisert (høyest 
mulig nivå), alle har solid erfaring med et stort antall Best Value prosjekter, og har bakgrunn fra 
markedsføring, salg, innkjøp og prosjektstyring. De er lisensiert gjennom Arizona State University i 
USA, som har utviklet metoden. 
Kurset gjennomføres på engelsk. 
  

https://bestvalue-experts.nl/
https://bestvalue-expertsacademy.com/
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Praktiske opplysninger 
 
Tid og sted 
20.-21. mai 2019, Oslo 
 
Oppstart og avslutning kursdagene 
20. mai 2018 kl. 0900 (Registrering fra 0830). Avslutning kl. 1600. 
21. mai 2018 kl. 0900. Avslutning 1600 
 
Påmeldingsfrist 
24. april 2019 
  
Deltakeravgift 
Kr. 10900,- for EBA-, NITO-, Tekna- og RIF-medlemmer 
Kr. 12900,- for andre. 
 
Deltakeravgiften inkluderer B+ sertifisering, materiell og bevertning. 
Det er ikke mva. på undervisning. 
 
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr som er 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
Kursholder forbeholder seg rett til å avlyse kurset uten kostnad for kursholder, dersom det er få 
påmeldte eller ved sykdom hos kursholder/foredragsholder. 
 
Kontaktperson 
Teamleder kurs drift, rådgiver fagkurs Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
 

https://bestvalue-experts.nl/
http://bestvaluefoundation.com/certification/requirement/
mailto:anne.dyve@nito.no

