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Forespørsel om tilbud om faglig bistand og prosesstøtte til gjennomføring av to piloter om sosiale
effektinvesteringer

KS har mottatt skjønnsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å
gjennomføre to piloter om sosiale effektinvesteringer, samt å utvikle informasjons- og
spredningsmateriell til kommunesektoren.
Pilotene skal skje på arbeidslivsområdet. Vi ser foreløpig for oss at en skal handle om å redusere
sykefravær, mens den andre skal omhandle rekruttering til arbeidslivet.

Nærmere om sosiale effektinvesteringer
Arbeidet med sosiale effektinvesteringer går inn i KS overordnede arbeid med sosiale investeringer.
Formålet er tjenesteutvikling innenfor områder med store utfordringer. Effektinvesteringer,
herunder effektkontrakter, vurderes som en interessant metode for å få til tjenesteinnovasjon,
offentlig-privat samarbeid og sterkere fokus på effektene av innsatser.
Effekt investeringer tar sikte på å oppnå både en økonomisk avkastning og en målbar sosial
effekt - både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Det er ofte en alternativ modell for offentligprivat samarbeid, der ansvar og risiko fordeles mellom partene.
Det finnes ulike modeller for effektinvesteringer. Effektkontrakter er en. I en typisk effektkontrakt
stiller private investorer med kapital for å finansiere en innsats som utføres av private eller ideelle
aktører. Modellen vektlegger resultater av tiltak fremfor aktiviteter og ressursinnsats. Fastsatte
resultatmål inngår i effektkontrakten. Det offentlige betaler investoren avhengig av
resultatoppnåelse. Modellen gir risikoavlastning for offentlige aktører, og for leverandørene som
inngår i samarbeidet. Videre kan offentlige aktører raskere skalere tiltak som viser seg å fungere godt
for målgruppen, og avslutte tidligere, og uten kostnad dersom tiltakene ikke virker.
ASD la i august frem en ny strategi på arbeids- og velferdsområdet der effektkontrakter og utprøving
av nye finansieringsformer for sosial innovasjon var et av satsningsområdene. I statsbudsjettet for
2022 er det foreløpig satt av 5 millioner kroner til uttesting av effektkontrakter. Denne utlysningen
må ikke forveksles med dette initiativet.
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Våre behov
I gjennomføringen av pilotene har KS behov for faglig bistand. Dette innebærer:
1. Førfase der prosjektene konkretiseres med henhold til tematikk og innhold, gjerne med
henblikk på internasjonale erfaringer.
2. Faglig bistand til gjennomføring av pilotene. Dette inkluderer bl.a.
a. verving av kommuner
b. gjennomføring av utlysning
c. identifisering av indikatorer og måling av effekt
d. oppsett av kontrakter
3. Faglig sparringspartner i pilotperioden
4. Dokumentasjon og vurdering av pilotene
5. Evt. formidlingsaktiviteter

I pilotperioden skal KS hente inn og systematisere kunnskap som kan brukes i utvikling av
veiledningsmateriale overfor offentlig og privat sektor. Det forventes at det er tett kontakt mellom
KS som Oppdragsgiver og Oppdragstaker. Kunnskapsoverføring til KS er et selvstendig mål.
Krav til tilbudet
Tilbyder må synliggjøre god generell oppdragsforståelse og dokumentere kompetanse på feltet. Det
skal fremgå av tilbudet hvem som er prosjektleder for prosjektet. Prosjektmedarbeidernes referanser
fra tidligere oppdrag med relevans for prosjektet oppgis i CV-ene til prosjektledelse/medarbeidere.
Hvordan prosjektet er tenkt organisert og bemannet skal også beskrives, inkl. relativ fordeling av
arbeidstimer pr. prosjektmedarbeider. Totalkostnadene for prosjektet skal spesifiseres på aktiviteter.
KS oppfordrer derfor til at flere miljøer samarbeider for å løse oppdraget og for å sikre nødvendig
bredde i fagkompetansen. For prosjekter der det er to eller flere leverandører er inne på
tilbudssiden, skal én av aktørene være prosjektleder.

Leveranser/rapportering
KS ønsker en rapport som kartlegger temaene i spørsmålene ovenfor, og gir en samlet analyse av
resultatene. Resultater i prosjektet må utformes på en måte som gjør at KS senere enkelt kan bruke
og presentere resultatene overfor KS’ medlemmer og andre interessenter.
KS vil ha behov for bistand ut 2022.
Rammer for oppdraget
Økonomiske rammer for oppdraget vil være inntil kr 900 000,- eksl. mva. Tilbudet må inkludere alle
kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, inkludert formidling (jf. KS’
standardkontrakt, pkt., 3.1 og 5.1).
Vi ber om tilbud på prosjektet innen 25. november kl. 15.00 pr. e-post til Hilde Ravnaas,
hilde.ravnaas@ks.no med kopi til ks@ks.no.

Det legges opp til forhandlingsmøter 3. desember og vi ber tilbydere holde av denne datoen dersom
det skulle bli aktuelt.
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Vurderingskriterier
Følgende vurderingskriterier vil legges til grunn for vurderingen:
• Oppdragsforsåelse (45%)
• Tilbyder må dokumentere relevant erfaringer med lignende kartlegging og tematikk.
• Tilbyder synliggjør at løsningen på oppdraget bygger på oppdatert kunnskap på feltet
og redegjør for valg av tilnærming og aktiviteter
• Løsningsforslag, se leveranse/rapportering (45%)
• Pris (10%)

NB! Ved innsendelse av tilbud, vennligst påse at dere får bekreftelse fra KS om at
tilbudet/forsendelsen er mottatt. Ta kontakt med FoU-ansvarlig pr. epost, dersom mottaket ikke blir
bekreftet.
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