
 

 

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 

 

 

Side 1 av 5 
 

 

  

                      

 Vår referanse: 2040316 

Adressater etter liste 

 

Arkivkode: 20/02198 

Saksbehandler: Jon A. Drøpping 

Deres referanse:    

Dato: 8. oktober 2020 

  

  

   

   

Forespørsel om tilbud på KS FoU-prosjekt nr. 204036, «Kommunesektorens erfaringer 

fra koronakrisen så langt» 

 

KS ønsker tilbud på et FOU-prosjekt som skal dokumentere hvordan kommunesektoren har 

opplevd koronakrisen så langt. Prosjektet belyse kommunesektorens utfordringer, muligheter 

og valgte løsninger i koronasituasjonen og skal gi grunnlag for læring, videreutvikling og 

interessepolitisk arbeid for å styrke evnen til krisehåndtering.  

 

Bakgrunn   

Koronaviruset ble første gang påvist i Norge i slutten av februar 2020, og den 12. mars 

innførte Norge det som er omtalt som de mest inngripende tiltak i fredstid. Pandemien og 

tiltakene har hatt store konsekvenser for alle deler av det norske samfunnet, og 

kommunesektoren har befunnet seg sentralt i håndteringa av pandemien i Norge.  

 

Pandemien har slått ulikt ut i kommuner og fylkeskommuner med til dels store forskjeller i 

smitteomfang. For kommuner med høy smitte har pandemien medført en kontinuerlig innsats 

gjennom forsterket kriseledelse, ekstraordinære tiltak og konsekvenser for ordinære tjenester. 

I kommuner med ingen eller svært lav smitte har kommunene overvåket situasjonen og hatt 

beredskap herunder fulgt opp de nasjonale påbudene/anbefalingene.  

 

Norge var ikke forberedt på en langvarig pandemi med manglende vaksine og strenge 

karantenekrav, men et hovedinntrykk er at kommunesektoren samlet har møtt utfordringene 

under pandemien på en god og offensiv måte.  

 

Mange innbyggere er direkte berørt enten ved å være rammet av pandemien på ulike måter 

eller mer indirekte opplever konsekvensene i egen hverdag for eksempel gjennom 

permitteringer eller arbeidsledighet.   

 

KS ønsker å belyse hvordan kommunesektoren så langt har utført sine tjenester og ivaretatt 

sine roller som tjenesteleverandør, myndighet, demokratiarena og samfunnsaktør under 

pandemien. Det er interessant å få kommunenes egne vurderinger, som også vil vise likheter 

og ulikheter mellom kommunene ut fra hvor omfattende smitten har vært. Hvordan opplevde 

kommunene de prioriteringsutfordringene de stod i? Hvilken støtte fikk kommunene fra 

nasjonale myndigheter for å håndtere prioriteringsutfordringene?  
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Utfordringene har variert i omfang og i tid. Det er interessant å belyse ulike situasjoner med et 

blikk for forebygging og ren krisehåndtering. Smittevern er sentralt i en slik sammenheng. 

Mange kommuner har opplevd lokale smitteutbrudd og har maktet å slå de ned. Det er 

ønskelig å en samlet gjennomgang av dette arbeidet.  

 

Læring for fremtiden er også et sentralt i dette prosjektet: Hvilke erfaringer kan 

kommunesektoren legge til grunn for å utvikle en bedre kriseberedskap? Hvordan kan de 

ordinære tjenestene innarbeide erfaringene i løpende drift og utvikling eller være bedre 

forberedt ved nye pandemier?   

 

Nærmere om prosjektet og problemstillinger 

Prosjektet skal belyse følgende problemstillinger.  

 

1. Hvordan har kommunesektoren løst sine tjenester/oppgaver under pandemien med 

vekt på følgende områder:  

a. Skoler/barnehager  

b. Sykehjem/heldøgns bemannede boliger og hjemmebaserte tjenester. 

c. Videregående opplæring (fylkeskommunene)  

d. Sårbare grupper – sosialt og psykisk sårbare barn og unge; unge voksne med 

rus/psykiske vansker; isolerte eldre; psykisk utviklingshemmede. 

e. Arbeidsgiverrollen  

2. Kommunenes ansvar for og arbeid med smittevern. Dokumentere og vurdere hvordan 

koronatiltakene i kommunene har fungert. Herunder anskaffelse og lagerbeholdning 

av smittevernutstyr og utfordringer for ordinære tjenester og bruk av personell til 

andre oppgaver. Kommunikasjon til innbyggere.  

3. Kommunenes og fylkeskommunenes kriseberedskap og krisehåndtering, herunder 

planverk. Vurdering av krav og retningslinjer fra ulike fylkesmannsembeter og ulike 

nasjonale myndigheter/etater. Politisk involvering og forankring av 

krisehåndtering/kriseledelse. Vurdering av rapporteringskravene. 

4. Hvordan har kommunesektoren og statlige myndigheter samarbeidet gjennom 

pandemien; herunder kommunikasjon og forholdet mellom lokal 

myndighet/handlingsrom og utøvelse av overordnet smittevernsmyndighet, bl.a. 

uttrykt gjennom nasjonale påbud, råd og anbefalinger. Drøfte nærmere innholdet i 

kommunenes myndighet og hvordan staten har forholdt seg til kommunenes lokale 

myndighetsutøvelse.  

5. Lokalt samarbeid. Kartlegge aktørene og vurdere samarbeidet lokalt mellom 

kommunene/fylkeskommunene og lokalt næringsliv, frivillig sektor, kultursektoren 

etc. Vurdering av lokale krisepakker/kompensasjonsordninger m.m. herunder effekt av 

tiltakene.  

Det vises også til vedlagte bakgrunnsnotat for utdyping av tema og problemstillinger.  

 

Prosjektet er todelt: 

En kartlegging kan baseres på en bredt utsendt spørreundersøkelse, forslagsvis rettet mot 

sentral administrativ ledelse i kommunene/fylkeskommunene. I tillegg er det aktuelt å 

innhente data fra bl.a. fylkesmannsembetene, lokalt næringsliv, frivillige, m.v.  

 

I tillegg til en breddekartlegging skal det gjennomføres dybdeundersøkelser i et utvalg 

kommuner (inkl. særlig dokumentgjennomgang i disse kommunene). Hensikten med disse 

studiene er å forfølge spesielt interessante/relevante kommuner og sektorer, også med sikte på 
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å få innspill til læringspunkter mht. hva som har fremmet og evt. hemmet effektiv håndtering 

av denne krisa.  

 

Forslag til tema for dybdeundersøkelsene tas med i tilbudet og fastsettes endelig i samarbeid 

med oppdragsgiver.  

 

Oppsummert må prosjektet baseres på informasjonsinnhenting hos informanter i både 

kommunesektoren og blant andre relevante samfunnsaktører. I tillegg til data som samles inn i 

forbindelse med prosjektet vil det være aktuelt å benytte andre informasjonskilder, for 

eksempel:  

 

- KS’ spørsmål i Opinions «Koronamonitor» (KS har deltatt og stiller sine data til 

rådighet) 

- Data fra fylkesmannsembetene og Norsk Lovtidend om for eksempel kommunale 

vedtak etter smittevernlov 

- Supplerende kilder 

 

Prosjektet skal avgrenses mot Koronakommisjonens mandat og mot mandatet for 

arbeidsgruppa som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren. KS 

har kontakt med begge disse gruppene.  

 

Denne gjengivelsen av tema og problemstillinger er ikke nødvendigvis uttømmende, og 

tilbydere står fritt til å kommentere og/eller supplere tema og problemstillinger.  

 

Leveranser/rapportering 

 

- Delrapport nr. 1 med resultater og analyser fra breddekartlegging 15. februar, til bruk 

på KS’ Kommunalpolitiske toppmøte 2. og 3. mars 2021  

- Delrapport nr. 2 medio/ultimo mars 2021, til bruk i forbindelse m 

Koronakommisjonens sluttrapport. Delrapporten skal gi en foreløpig analyse fra de 

sektorvise gjennomgangene i dybdestudiene, særlig innen primærhelsetjenesten og 

beredskap/planverk    

- Sluttrapport 1. september 2021, med komplett utkast 15. august 2021. Sluttrapporten 

skal gi en samlet framstilling og analyse av kommunesektorens erfaringer med 

koronakrisen, med vekt på sentrale læringspunkter.   

Tilbyder må gjerne selv komme med forslag til hvordan resultatene kan presenteres slik at de 

kan komme KS og medlemmene til gode, herunder grep som kan bidra til god formidling.  

 

Krav til tilbudet  

I tillegg til god kjennskap til kommunesektoren, vil vellykket gjennomføring av prosjektet 

stille krav til tverrfaglig kompetanse og erfaring. Flere miljøer må gjerne samarbeide for å 

løse oppdraget 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 og 

fagansvarlig. 

 

Tilbyder må synliggjøre god generell oppdragsforståelse og dokumentere kompetanse på 

feltet. Prosjektmedarbeidernes referanser fra tidligere oppdrag med relevans for prosjektet 

oppgis i CV-ene til prosjektledelse/medarbeidere. Hvordan prosjektet er tenkt organisert og 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-oppnevner-koronakommisjon/id2699476/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arbeidsgruppe-skal-vurdere-hvordan-koronakrisen-har-pavirket-kommuneokonomien/id2700408/
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bemannet skal også beskrives, inkl. relativ fordeling av arbeidstimer pr. prosjektmedarbeider. 

Totalkostnadene for prosjektet skal spesifiseres på aktiviteter. 

 

Vi ønsker referanser til tidligere gjennomførte oppdrag som har relevans for gjennomføring 

av oppdraget, og som dokumenterer tilbyders kompetanse på temaområdet, samt CV 

forprosjektledelse/medarbeidere. Kommunedirektørutvalget i Viken vil være referansegruppe 

for prosjektet. KS' standardkontrakt for oppdragsforskning (vedlagt) vil bli lagt til grunn for 

prosjektet. 

 

Rammer for oppdraget 

Prosjektet vil etter planen ha oppstart i oktober/november 2020, og skal ferdigstilles innen 1. 

september 2021, med delleveranser/underveisrapportering som spesifisert ovenfor. 

 

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. Det vises ellers til KS’ 

vedlagte standardkontrakt punkt 3.1. og 5.1. 

 

Økonomiske rammer for oppdraget vil være inntil kr 2 000 000,- inkl. 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 torsdag 29. oktober 2020 kl. 15.00 pr. e-post til 

fagansvarlig Erik Kjeldstadli (erik@kjeldstadlikonsult.no) og FoU-ansvarlig Jon A. Drøpping 

(jon.dropping@ks.no), med kopi til ks@ks.no.  

 

NB! Det legges opp til samtaler med de mest aktuelle tilbyderne torsdag 5. og fredag 6. 

november, og vi ber aktuelle tilbydere holde av tid til evt. samtale.  

 

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.  

 
 

 

Vedlegg:  

1. Bakgrunnsnotat 

2. KS’ standardkontrakt for FoU-oppdrag  

mailto:erik@kjeldstadlikonsult.no
mailto:jon.dropping@ks.no
mailto:ks@ks.no
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Adressater:  

Agenda Kaupang 

Arbeidsforskningsinstituttet – AFI 

Asplan Viak 

De regionale forskningsinstituttene  

Deloitte 

Forskningsstiftelsen Fafo 

Handelshøyskolen BI 

ideas2evidence 

Institutt for samfunnsforskning 

IPSOS  

Kantar 

Menon Economics 

NIBR 

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

NORCE 

Nord Universitet  

NORUT 

NOVA 

NTNU 

NTNU Samfunnsforskning AS 

Opinion 

OsloMet 

Oslo Economics 

Oxford Research   

PriceWaterhouseCoopers 

Proba Samfunnsanalyse 

Rambøll Management Consulting 

Ruralis 

Samfunnsøkonomisk analyse 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning  
SINTEF 

SNF 

Universitetet i Agder 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 

Universitetet i Tromsø 

Vista Analyse AS 
 

 

 

 

 

 

 

 


