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Tilbudsforespørsel på FoU-prosjekt nr. 224002 «Tidlig innsats, tidlig i livet»
KS ønsker tilbud på en sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000
første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Oppdraget skal beskrive barns behov og utvikling i
denne livsfasen. Oppdraget skal hvorfor og hvordan skjevheter og ulikheter får satt seg for livet for de
mest sårbare minste, herunder hvorfor vi ikke klarer å bryte sosial arv i stor nok grad.
KS ønsker også en oversikt over ulike fagmiljøers mest sentrale synspunkter på hva som er viktig for å
ruste de aller minste for livet og en analyse av hvordan synspunktene står i forhold til hverandre, samt
hindre og fremmere i dagens offentlige tjenester.
Bakgrunn
Å sørge for at de mest sårbare har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de
1000 første dagene er en investering for hele livsløpet. Mange barn som opplever en vanskelig oppvekst,
får ikke den nødvendige støtten fra det offentlige før skjevheter og ulikheter allerede er satt.
Vi vet mye om hvor viktige de 1000 første dagene i et barns liv er. Vi kjenner til risikofaktorer som
individet fødes inn i, som foreldrenes sosioøkonomiske status og andre familieforhold, som foreldres
helse og relasjon foreldre-barn (Fyhn et al.,2021). I offentlig sektor, både nasjonalt og kommunalt, er det
igangsatt utallige tiltak og strategier for tidlig innsats. Det gjøres ulike innsatser fra helsestasjon,
barnehage, barnevern, frivilligheten og så videre. Så hvorfor får vi det ikke til? Hvorfor klarer vi ikke i stor
nok grad å bryte reproduksjon av sosial ulikhet?
Fyhn et al. (2021) viser til at relasjonell robusthet er viktig hos barn. Enkelte hevder det kan ses på som en
multiplikasjonsfaktor; andre innsatser ovenfor barnet vil ikke fungere dersom den relasjonelle
robustheten er lik null. Hvordan bygger vi denne robustheten i barn de 1000 første dagene?
KS med sine medlemmer i spissen, har et stort engasjement for å finne nye løsninger og løse
samfunnsutfordringen ungt utenforskap. Blant annet har KS Hovedstyre vedtatt etableringen av
«Partnerskap for radikal innovasjon» (PRI) som et ambisiøst innovasjonsprogram. PRI skal bidra til at
kommunal sektor lykkes med å realisere prioriterte og nødvendige systeminnovasjoner, der ambisjonen er
å utvikle et system som ruster alle barn og unge til utdanning og arbeid.
Innenfor ungt utenforskap utvikles en portefølje av hovedprosjekter og delprosjekter. Dette oppdraget er
ett av flere delprosjekter. Oppdraget er et viktig bidrag for å realisere ambisjonene i Partnerskap for
radikal innovasjon.
Nærmere om oppdraget
Oppdraget går ut på å gjøre en sammenstilling og analyse av eksisterende forskning på 1) barns behov og
utvikling de tre første leveårene, inklusive livet i magen og 2) den tidlige innsatsen, tidlig i livet. Analysen
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må ta utgangspunkt i aktuell kvantitativ og kvalitativ forskning. Det er ønskelig at også skandinavisk, og
annen internasjonal relevant forskning for norske forhold legges til grunn.
KS ønsker å få innsikt i følgende problemstillinger:
1.

Barns behov og utvikling de tre første leveårene (inklusive livet i magen)
a. Hvilke sentrale synspunkter har de ulike fagmiljøene, som
hjerneforskning/nevropsykologi, pedagoger, psykologer mfl.?
b. Hvilke fellesnevnere og uenigheter finnes på tvers av fagmiljøene når det gjelder barns
behov og utvikling?

Basert på kunnskapen om barns behov og utvikling de tre første leveårene, ønskes en analyse av hvorfor
ikke systemet, i tilstrekkelig grad, klarer å forebygge skjevheter og ulikheter helt i starten av livet:
2.

3.

Den tidlige innsatsen de tre første leveårene (inklusive livet i magen)
a. Hvorfor klarer vi ikke i stor nok grad å bryte den sosiale arven og ivareta behovene de
ulike fagmiljøene peker på som avgjørende for barns utvikling?
b. Hvilken ideologi/politikk er rådende i Norge når det gjelder tidlig innsats, tidlig i livet?
c. Hvilke hindre og fremmere identifiserer de ulike fagmiljøene i dagens offentlige tjenester
for de aller minste?
Anbefalinger til strategiske veivalg i videre arbeid

Vi oppfordrer tilbyder til fritt å kommentere, utdype og supplere listen med problemstillinger.
Gjennomføring
Vi ønsker at tilbyder synliggjør god generell oppdragsforståelse, og at løsningen på oppdraget vil bygge på
oppdatert kunnskap på feltet. Vi ønsker referanser til tidligere gjennomførte oppdrag som kan ha relevans
for prosjektet, og som dokumenterer tilbyders kompetanse på feltet. CV for
prosjektledelse/medarbeidere må vedlegges.
KS’ standardkontrakt for oppdragsforskning vil bli lagt til grunn for prosjektet. Kontrakten er vedlagt.
Leveranser/rapportering
Oppdragstaker skal fremstille en rapport inkludert sammendrag og en kortfattet presentasjon med
hovedfunn. Det vises til KS’ standardkontrakt punkt 3.
Rapporten skal ferdigstilles innen 15.6.2022.
Tilbyder må ta høyde for dialog med oppdragsgiver underveis i prosjektperioden. Dersom det er behov for
formidling eller gjennomgang av resultater underveis, avtales dette mellom
oppdragstaker og oppdragsgiver fortløpende i prosjektperioden.
Rammer for oppdraget
Økonomiske rammer er inntil kr 500.000, - inkl. mva. Tilbudet må inkludere alle kostnadene som er
nødvendige for å gjennomføre prosjektet. KS ønsker dialog underveis i arbeidet, dette må budsjetteres for
i tilbudet.
Vi ber om tilbud på prosjektet innen 24. februar 2022 per e-post til prosjektleder Kirsten Viga Skretting,
kirsten.viga.skretting@ks.no og FoU-ansvarlig Hilde Ravnaas, hilde.ravnaas@ks.no, med kopi til
ks@ks.no.
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Vi tar sikte på forhandlingsmøte med aktuelle tilbydere 4. mars 2022. Ta gjerne kontakt per e-post for
eventuelle spørsmål.
Ved innsendelse av tilbud, vennligst påse at dere får bekreftelse om at tilbudet/forsendelsen er mottatt. Ta
kontakt med FoU-ansvarlige pr. epost (uten vedlegg), dersom mottaket ikke blir bekreftet
Adressater
FAFO
Institutt for samfunnsforskning
Møreforskning
Nifu
Norce
Nordlandsforskning
Nord Universitet
NOVA – Oslo MET
NTNU Samfunnsforskning
Oxford Research
Proba samfunnsanalyse
Sintef
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