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Tilbudsforespørsel på KS FoU-prosjekt nr. 204002: E-ung - digitale verktøy for 

unges medvirkning i demokrati og lokalsamfunn 

KS ønsker tilbud på et FoU‐prosjekt som skal utvikle digitale verktøy med innhold som skal 
støtte ungdom som deltar i kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd. Det er en forutsetning at 
ungdom medvirker i utviklingsarbeidet.  
  
Bakgrunn   
 
Et bærekraftig lokaldemokrati er avhengig av at unges stemmer blir hørt og lyttet til. Ny 
kommunelov pålegger kommuner og fylkeskommuner å opprette et ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom.  Dette krever at unge som deltar i ungdomsråd har innsikt og 
kompetanse til å kunne medvirke. Medlemmer i ungdomsråd skal trives, utvikle seg og fungere i rollen 
sin. Det stilles også tydelige krav til kommuner og fylkeskommuner som har ansvar for ungdomsråd om å 
sette av ressurser til dette arbeidet, blant annet ved å gi støtte og veiledning gjennom 
koordinator/sekretær.  
 

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan. Alle kommunale saker som angår ungdom, skal 
forelegges ungdomsrådet. Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Medlemmene i 
ungdomsråd er mellom 13 og 19 år gamle.  
  
Det eksisterer allerede noen verktøy til støtte for ungdomsråd. Blant annet har Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) laget en veileder for ungdomsråd.  E-ung skal være et supplement til denne, 
med en mer individuell innretning.  I tillegg har flere frivillige organisasjoner laget ulike verktøy for 
opplæring i demokrati og medvirkning for barn og unge. For lokale folkevalgte har KS utviklet KS 
Folkevalgtprogram.   
  
KS har fått innspill til hva verktøyet bør inneholde gjennom møter med ledere og koordinatorer av 
ungdomsråd, og gjennom en spørreundersøkelse til medlemmer av ungdomsråd i kommuner og 
fylkeskommuner. Undersøkelsen vekket stort engasjement.  
  
Nærmere om prosjektet   
 
Prosjektet skal utvikle digitale verktøy og læringsinnhold som skal brukes av ungdomsråd i fellesskap 
og individuelt av medlemmene. Løsningen og innholdet skal skape engasjement og forståelse for rollen. 
Løsningen skal også fungere som opplæring og støtte til funksjonen og rollen som koordinator/sekretær 

https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/folkevalgtprogrammet/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/folkevalgtprogrammet/
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for ungdomsråd. Innholdet skal være visuelt, levende, praktisk, morsomt og universelt tilgjengelig for 
aldersgruppen 13 – 19 år. 
 

Digitale verktøy kan her være:  
a) En applikasjon for mobil og nettbrett med innhold, eller  
b) En nettbasert løsning med innhold, eller  
en kombinasjon av disse.  
 
Et eventuelt nettsideinnhold må primært integreres på ks.no, som er bygd på Episerver. Løsningen skal i 
første omgang ikke gi mulighet for innlogging og personifisering. 
 
Vi ber tilbydere vurdere og anbefale en løsning som vil dekke vårt behov slik det er beskrevet her. 
 
Løsningen skal inneholde opplæring innen disse temaene:   
  

Det politiske systemet – innbyggere – valg – kommuner og fylkeskommuner - fylkesmann  
Kommunens rolle og styringssystem 

Ungdomsrådet sin rolle i kommunen   
Lokaldemokrati: Grunnleggende verdier og normer, hva betyr det å bo i et demokrati?   
 
Kompetanse om rollen for råd og medlemmer i råd, herunder:   

▪ Hvem representerer du som medlem i ungdomsrådet   
▪ Hvordan representere andre barn og unge   
▪ Hva betyr det å være råd for en kommune  
▪ Hvordan få saker inn til kommunens politiske system  
▪ Samhandling     
▪ Rolleforståelse   
▪ Representasjon    
▪ Hvordan delta i politisk møter   
▪ Verktøy/tips/maler for politisk påvirkningsarbeid 

 

Listen over temaer er ikke endelig. Vi oppfordrer tilbyder til å kommentere, utdype og supplere listen 
med aktuelle temaer. Innholdet vil utvikles gjennom prosjektperioden i et samarbeid mellom tilbyder, 
brukerrepresentanter og oppdragsgiver. 
 
Det forutsettes at prosjektet vil bruke KS’ eksisterende ressurser, som f.eks. filmer om kommuner og 
lokaldemokrati, og elementer fra KS Ung. 
 

Det forutsettes også at ungdomsråd medvirker i prosjektet gjennom hele prosessen. Vi ber om at tilbudet 
inneholder en plan for slik medvirkning. 
  
Eventuelle spørsmål rettes til fagansvarlig pr e-post.  
 
Tilbudet skal inneholde en vurdering og anbefaling til KS for valg av løsning for digitalt verktøy (ett av 
alternativene utvikling av en app + innhold, eller nettsideløsning + innhold), herunder stipulerte årlige 
driftskostnader for det valgte alternativet.  
 
Tilbyder må synliggjøre at løsningen av oppdraget vil bygge på oppdatert kunnskap både innenfor 
innholdsutvikling, brukermedvirkning og teknisk løsning. Tilbyder må også synliggjøre god generell 
oppdragsforståelse og dokumentere at prosjektet blir bemannet med nødvendig kompetanse for å løse 
oppdraget.    
 

https://www.ks.no/ks-ung/
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Vi ber om at tilbudet definerer relevante/naturlige milepæler i løpet av prosjektperioden, og at de ulike 
aktivitetene i prosjektet angis i en framdriftsplan.   
  
Totalkostnadene for prosjektet skal fordeles på aktiviteter med spesifisert timepris og timefordeling, 
inkludert mva. Tilbudet må inkludere alle kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.   
 
Prosjektet skal ha en faglig prosjektleder, og CV for alle deltakere i prosjektet skal vedlegges. Flere miljøer 
må gjerne samarbeide for å løse oppdraget, også for å sikre nødvendig bredde i fagkompetansen. For 
prosjekter der det er to eller flere leverandører inne på tilbudssiden, skal én av aktørene være 
prosjektleder.   
 
Vi forutsetter at tilbyder følger regelverket om universell utforming.  Både private og offentlige 
virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket om universell utforming dersom de har 
nettsteder, applikasjoner eller IKT-løsninger som er rettet mot innbyggere i Norge. Forskrift om universell 
utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden 
"Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0." 
 

KS' standardkontrakt for oppdragsforskning vil bli lagt til grunn.  Denne ligger vedlagt. 
   
Leveranser/rapportering   
 
Prosjektet skal avsluttes med leveranse av et ferdig digitalt verktøy med innhold.  Vi tar sikte på å lansere 
verktøyet under Arendalsuka i august 2021. 
  
Rammer for oppdraget   
 
Prosjektet vil ha oppstart i januar 2021, og det skal ferdigstilles innen 30. juni 2021.  
Økonomiske rammer for oppdraget vil være inntil kr. 1 000 000,- inkl. mva.   
 
Vi ber om tilbud på prosjektet innen fredag 18. desember kl. 15.00 per e-post til fagansvarlig Anna 
Charlotte Larsen annacharlotte.larsen@ks.no  og FoU-ansvarlig Hilde Ravnaas 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.   
 
 

mailto:annacharlotte.larsen@ks.no
mailto:hilde.ravnaas@ks.no
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Adressater:  
 
Agenda Kaupang 
Bouvet 
Creuna 
Expology 
Friskus 
Hyperredink 
Ideas2evidence 
Insam 
KF kommuneforlaget 
OsloMet 
Rambøll 
Smart Cognition A/S 
TietoEvry 
Wis 
 
  
  
  
  
 
 

 
 


