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Tilbudsforespørsel på FoU-prosjekt nr. 224010 «Videreutvikling av Utenforregnskapet, et forprosjekt»
KS ønsker tilbud på et oppdrag som skal vurdere mulighetene for å videreutvikle Utenfor-regnskapet.
Oppdraget skal vurdere om det er mulig å inkludere flere målgrupper og aldersgrupper, og om det lar seg
gjøre å knytte flere kostnader for konkrete (kommunale) tjenester til eksisterende målgrupper.

Bakgrunn
KS lanserte Utenfor-regnskapet i 2019. Det er en budsjettøkonomisk modell som beregner det
økonomiske potensialet i å investere i tiltak som forebygger utenforskap. Modellen er utviklet av Rambøll
sammen med kommuner og fylkeskommuner.
I Utenfor-regnskapet er det identifisert målgrupper som er i utsatte posisjoner, og som har større risiko
enn andre for å ikke bli inkludert i arbeids- og samfunnslivet. Målgruppene i dag er barn og unge fra 0-18
år.
I Utenfor-regnskapet er det gjort en rekke koblinger av data. Data er identifisert på individnivå i et livsløp.
Modellen kobler målgruppenes forbruk av ulike velferdstjenester sammen med offentlige kostnader
(overføringer), og skatteinnbetalinger. I selve utregningen sammenlignes kostnader, inntekter og forbruk
av velferdstjenester for de ulike målgruppene med tilsvarende størrelser for gjennomsnittet av
befolkningen. Se dokumentasjon av modellen for mer informasjon
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/sosiale-investeringer/utenfor-regnskapet/slik-erberegningene-gjort/

Nærmere om oppdraget
I oppdraget er det to hovedoppgaver:
1. Vurdere muligheter for å videreutvikle Utenfor-regnskapet med flere målgrupper i
alderen 18 til 29 år.
Dette innebærer å identifisere potensielle målgrupper mellom 18 og 29 år, og vurdere om de er
identifiserbare på individnivå i ulike registerdata slik at det kan kobles kostnader og inntekter til gruppene
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i et livsløp. En potensiell målgruppe i dette aldersspennet er mottakere av økonomisk sosialhjelp, en
annen kan være knyttet til diagnoser psykisk helse og/eller rusmisbruk.
Når det er identifisert relevante målgrupper må det avklares om kostnader og inntekter knyttet til
målgruppene kan fordeles på ulike forvaltningsnivå, og mellom sektorer. Det gjelder kostnader som
offentlige overføringer, ulike velferdstjenester, og ikke begrenset til dem som allerede ligger i Utenforregnskapet.
Basert på vurderingene over, ønsker vi anbefaling på om det må etableres en ny sammenligningsgruppe
enn den som allerede finnes i Utenfor-regnskapet, eller om eksisterende sammenligningsgruppe er
tilstrekkelig. Sammenligningsgruppen representerer kontrafaktiske kostnader og utgifter knyttet til
individene dersom de ikke hadde vært i utenforskap.
2. Vurdere om det er mulig å knytte flere kommunale kostnader til de målgruppene som
allerede finnes i Utenfor-regnskapet, samt gjøre en konkret vurdering av om det går an å
skille kostnaden «overføringer» mellom statlige og kommunale kostnader (trygd og
økonomisk sosialhjelp).
Oppdraget er et forprosjekt. Dersom det viser seg at en videreutvikling er mulig, vil dette starte opp i
løpet av 2022.
Leveranse
Leveransen for oppdraget er en rapport.
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.
Tilbyder skal redegjøre for valg av metode – for identifisering av indikatorer og statistikk. Totalkostnadene
for prosjektet skal spesifiseres, inkl. mva. For prosjekter der det er to eller flere leverandører inne på
tilbudssiden skal én av aktørene være prosjektleder.
KS’ standardkontrakt for oppdragsforskning vil bli lagt til grunn for prosjektet. Kontrakten er vedlagt.
Tildelingskriterier
Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet,
basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:
Kriterium
Pris 10 %
•

Under dette kriteriet
vurderes:
• Antall timer og tilbudt
totalpris

Dokumentasjon
•

Totalpris skal framkomme av det
signerte tilbudsbrevet. I tillegg eget vedlegg med
kostandsoppsett, bl.a. eventuell fordeling av
timekostnader mellom konsulenter.

Kvalitet 90 %
•

Under dette kriteriet
vurderes:
• Oppdragsforståelse 60 %

•

Oppdragsforståelse og løsningsforslag,
herunder beskrivelse av metodevalg og
prosjektets organisering.
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•

Oppdragstakers erfaring
30 %

•

Tilbyder skal legge ved CV-er til
prosjektteam inkl. prosjektmedarbeidernes
referanser fra tidligere oppdrag med relevans for
prosjektet. Maks 3 sider per CV.

Rammer for oppdraget

Prosjektet skal ha oppstart i mai 2022 og skal ferdigstilles innen 1. september 2022.
Økonomiske rammer for oppdraget er inntil kr 300 000- inkl. mva. Tilbudet må inkludere alle kostnader
som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.
Vi ber om tilbud på prosjektet innen 6. mai kl. 15.00 per e-post til fagansvarlig, une.tangen@ks.no, og
FoU-ansvarlig, hilde.ravnaas@ks.no, med kopi til ks@ks.no.
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 (uten vedlegg), dersom mottaket ikke blir bekreftet.
Vi tar sikte på samtaler med aktuelle tilbydere 13. mai 2022.
Ved innsendelse av tilbud, vennligst påse at dere får bekreftelse fra KS om at tilbudet/forsendelsen er
mottatt. Ta kontakt med FoU-ansvarlig per e-post (uten vedlegg), dersom mottaket ikke blir bekreftet.

Adressater
Menon
Oslo Economics
Rambøll
SSB
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