
 

 
Best Value Procurement– prestasjonsorientert innkjøp 
 
12.-14. februar 2018, Oslo 
 
DIFI, RIF, Tekna og NITO (FBA) har gleden av å invitere til 2,5-dagers kurs i Best Value 
Procurement (BVP), en metode for innkjøp og prosjektstyring som gir bedre 
konkurransegjennomføring og raskere prosjektgjennomføring med færre konflikter.  
 
Ofte sliter vi med å oppnå ønsket kvalitet på leveransene og kostnadsrammer overskrides.  
En vanlig reaksjon er å gjennomføre mer detaljerte krav, nye regler, flere kontroller og mer tilsyn. 
Dette gir høyere byggherrekostnader, mer byråkrati og dårligere jobbtilfredshet.  BVP viser en annen 
måte å gjennomføre konkurranser og styre prosjekter på. Hovedinnhold i metoden er: 
 

• Færre detaljkrav og klare mål 

• Konkurransen fokuserer på å finne den mest kompetente leverandøren 

• Leverandør gis ansvar for optimal kvalitet innen rammen 

• Tydeligere kontraktansvar mellom byggherre og leverandør før kontraktsignering 

• Bruk av entydig dokumentasjon for å dokumentere ekspertkunnskap 
 
 

 
  
Innhold 

• Kurset inkluderer avsluttende eksamen som gir B-sertifisering i BVP-metoden 

• Boken «Best Value Procurement - prestasjonsinnkjøp» inngår i kursmateriellet  

• Deltakerne blir bedt om å komme med cases for å gjøre kurset mer praktisk orientert 

• Kursspråket er engelsk 
 
 
Programkomiteen består av Viel Sørensen (DIFI), Ari Soilammi (RIF) og Tor B Mosland (Tekna). Best 
Value har tidligere vært presentert på ulike arrangementer i regi av arrangørene.  
 



 
 
Målgruppe: 
Prosjektleder, prosjekteier, kontraktsansvarlig, juridiske rådgivere, innkjøpsansvarlig  
 
Læringsmål for kurset 
The B certification requires a training of five dayparts (a daypart is 4 hours).  
These learning objectives will be focused during training for the B certification. 
 
The participant knows 

• What the basic principles of Best Value (BV) approach are 

• What the methodology of BV is 

• What the difference with non-BV-projects is 
 
The participant is able to: 

• Translate the basic principles and methods to their own role in projects from both 
procurement and sales perspective 

• Translate the basic principles and methodology to a project 
 
During the training, we follow the phases of the Best Value methodology: 

• Daypart 1: Philosophy and background of Best Value 

• Daypart 2: Preparation phase 

• Daypart 3: Award phase (including practicing with a case) 

• Daypart 4: Clarification phase 

• Daypart 5: Execution phase 
 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere: 
«Det var veldig bra. Ikke minst fordi det var veldig konkret og håndfast med gode eksempler 
på hvordan man konkret bruker dette i prosjekter.» 
«Gode foredragsholdere, effektivt arrangement» 
«Det var vel organisert, syns helt over at innleggene var gode.» 
 
 
Fagressurser: 
Kursholdere er Nederlandske Best Value Group:.  

• Johannes Hiemstra 

• Jeroen van de Rijt 
 
Tid og sted 

• 12. februar 0900 - 1700 

• 13. februar 0900 - 1700 

• 14. februar 0900 - 1230 
 
Sted: Oslo 
  
Påmeldingsfrist 
15. januar 2018 
  

http://bestvalue-group.nl/?lang=en


 
 
 
 
Deltakeravgift 
Kr. 9900,- for FBA, NBEF og RIF-medlemmer 
Kr. 11400,- for NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 12400,- 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.  
 
 

 
 
 
 

http://ksm-inc.com/services/certification/b-certification-2/

