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Saker av interesse:
«Prestasjonsbasert innkjøp»
Ny metode for prosjektstyring!
Hva er erfaringene?
Hva er utfordringene?
Lessons learned
“Cases” med BVP i prosjekter
Interessante bidragsytere
Networking
Sertifisering gis i graden B+

BVP-modellen
Vi har vært så heldige og fått prof. Dr.
Dean Kashiwagi og Isaac Kashiwagi til
Norge og Trondheim for å fortelle litt
om tankegangen bak metoden som kalles
Best Value Procurement (BVP). Alle disse
foredragene vil være på engelsk.

Prof. Dr Dean Kashiwagi

På
norsk
kalles
denne
metoden
“Prestasjonsbasert innkjøp”, og den er
blitt svært populær i Nederland foruten
USA. I Norge frontes inn-føringen av
denne modellen av bl.a. Difi og RIF.
Best Value Procurement er kort og godt
en metode for innkjøp og oppdragsstyring
som hjelper deg å vurdere leverandørens
kompetanse og prestasjon.
Det er i tillegg en metode for å følge
opp den kompetente leverandøren – kalt
eksperten – under selve utførelsen av
oppdraget. Med BVP vil oppdragsgiver
kunne
gjennomføre
en
effektiv
og
målrettet konkurranse som spisses mot
leverandørens evne til å se hele
oppdraget fra start til mål og bidrar
til en redusert risiko for deg som
innkjøper.
Oppdragsgiveren premierer eksperten som
selvstendig kan løse oppgaven uten
detaljstyring fra oppdragsgiverens side.
Hele tiden i utførelsesfasen etterspørres
konkret
og
faktabasert
dokumentasjon
på
at
leverandørens
påstander er pålitelige!
Henvendelser om konferansen:
Tlf: 72 89 44 20
firmapost@pumn.no

INFO OM

Best Value Procurement

BVP-KONFERANSEN 2017

Erfaringer
Siden 1994 har Dr. Kashiwagi fra Arizona
State University utviklet metodikken som
øker
effektiviteten
og
ytelsen
og
minimerer prosjektrisikoen i gjennomføring
av BVP-prosjekter.
Resultatene viser mellom 10 og 30 prosent
kostnadsbesparelser,
færre
endringsordrer, mindre konflikter og ikke minst
økt leverandørytelse.
Metodikken snur egentlig den ”vanlige” anskaffelsesprosedyren på hodet!
Vi vil gjennomgå temaet ”BVP” og hva som
er utfordringene for oss alle.
Med BVP gjennomfører oppdragsgiver en
effektiv og målrettet konkurranse som
spisses mot leverandørens evne til å se
hele oppdraget fra start til mål og bidrar
til en redusert risiko. Metodikken styres
over 4 faser.

Konferansen arrangeres over 2 dager hvor
de som ønsker det til slutt kan ta en
avsluttende sertifiseringsprøve (multiple
choice) som varer ca. 45-60 min. hver dag.
Bestått prøve gir et B+ sertifikat, og
slik B+ sertifisering er ikke tidligere
gjennomført i Norge.
Vanskelighetsgraden mener vi at den kan
betegnes som «normal» på prøvene, og
følger
man
godt
med
under
selve
konferansen skal sertifiseringen være grei
å oppnå tror vi!

MANDAG 15. MAI 2017
08.30- Registrering
09.00
09.0009.10

Velkommen til
konferansen

Nina Lodgaard
Odd Tillerli
Prosjektutvikling
Midt-Norge AS

09.10

09.1010.00
10.0010.50
10.5011.00
11.0012.00
12.00
12.45
12:45–
13:50
13:50–
14:00
14-0014.50
14.5015.00
15.0015.40
15.4016.00
16.0016.10
16.1017.20
19.00
(ca)

BVP – PART I
(BVP-delene vil
foregå på engelsk)
Introduction to the
Best Value Approach
Information
Measurement Theory
(IMT)
Break
Kashiwagi Solution
Models (KSM)
LUNCH
BVP – part II
Best Value
Vendor’s role.
Break

Dean Kashiwagi
Isaac Kashiwagi

Dean Kashiwagi
Isaac Kashiwagi

Industry Structure
and Standards
Break
Language
of Metrics
Review and Preparation for Exam
Break
IMT Exam/B+
Certification
Dinner

Dean Kashiwagi
Isaac Kashiwagi
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Hvorfor BVP?
De fleste oppdragsgivere ønsker:
- Leverandører som gir mest mulig verdi
for lavest mulig pris
- En effektiv anskaffelsesprosess med
tilstrekkelig mange og gode tilbud
- En god og konstruktiv dialog med
leverandør under oppdraget
- Leverandører som ser oppdragsgivers
behov og gir gode råd for et best
mulig resultat
- God
flyt
i
gjennomføringen
av
oppdraget
uten
at
oppdragsgiver
trenger å følge opp alle detaljer i
leveransen.
Påmelding
Denne invitasjonen går til vårt nettverk
og til våre samarbeids-partnere i byggenæringen. Vi håper at flere kan avsette
tid til denne workshopen / konferansen.
Vær gjerne tidlig ut med påmeldingen for
å sikre deg plass på vårt jubileumsarrangement med den spesielle B+ Sertifiseringen.
Vennligst
benytt
egen
link
til
påmeldingen som er angitt i innbydelsen.
For evt. overnatting/hotell er det i påmeldingsskjemaet angitt en egen link
direkte til Scandic Lerkendal.
Evt. spørsmål kan rettes til:
Odd Tillerli på tlf 45 00 73 00 eller
e-post: odd@pumn.no
Merk:
Vi har fått kjøpt et begrenset antall
billetter til «16. mai-kampen» på
Lerkendal!
Er du tidlig ute med påmeldingen din,
så kan de 40 første som melder seg på
kjøpe billett til kampen RBK-TROMSØ
med tapas-vorspiel og med kampstart kl.
20.00!

TIRSDAG 16. MAI 2017
09.00
BVP - PART III
(BVP-delene vil
foregå på engelsk)
09.00- Selection Phase
09.50
(PIPS)
09.50- Break
10.00
10.00- Clarification Phase
10.50
(PIPS)
10.50- Break
11.00
11.00- Execution Phase
11.40
(PIPS)
11.40- Question and Answer
12.00
12.00
Lunch
12.45- Info fra
14.00
pilotprosjekter
Ikke endelig
bekreftet hvilke
prosjekter
14.00- Break
14.10
14.10- BVP – part IV
15.30
14.10- Lessons learned /
15.10
Q&A
15.10- Review and
15.30
Preparation for
Exam
15.30– Break
15.40
15.40- PIPS Exam /
17.00
B Certification
18.00
Tapas dinner
20.00- 16.-mai-kampen
21.45

Dean Kashiwagi
Isaac Kashiwagi

.

Dean Kashiwagi
Isaac Kashiwagi

Dean Kashiwagi
Isaac Kashiwagi
RBK-Tromsø
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Jubileumsarrangement
Prosjektutvikling

Midt-Norge

AS

feirer 30 årsjubileum i mai 2017!
Etter 30 år som selvstendig tverrfaglig rådgiverfirma i Midt-Norge,
ønsker vi å markere dette med et
jubileumsarrangement.
Vi inviterer derfor representanter fra
vårt nettverk som har betydd mye og
som fortsatt betyr mye for oss til en
konferanse omkring en ny modell hvor
det legges vekt på kompetanse og
tidligere prestasjoner istedenfor bare
pris.
Det er stor interesse for metoden blant
flere store norske offentlige byggherrer som er med i Difi’s pilotprosjekter.
Nye Veier og Trondheim kommune er blant
de første som prøver ut denne
metoden nå i 2017 i Norge.
Vil du skaffe deg førstehånds opplæring i metoden er vårt arrangement
midt i blinken!
Som vårt jubileumsarrangement har vi
subsidierer prisen for deltakelse i
selve konferansen og den tilhørende
sertifisering.
Den som består prøven («multiple
choice») vil få det 3. høyeste
sertifikatet som denne metoden har:
B+ sertificate!
Det unike denne gangen er også at
gjennomføringen av kurset gjøres av
selve grunnleggeren av BVP-metoden!
B+ sertifiseringen har ikke tidligere
vært gjennomført i Norge.
Konferansen håper vi i så henseende vil
være et nyttig bidrag også for andre
enn bare oss selv…...

Vel møtt!

