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Tilbudsforespørsel på FoU-prosjekt 204021 «Tiltak som virker» 
 
KS ønsker tilbud på et FoU-prosjekt som skal gjøre det enklere for kommunesektoren å måle resultater, 
virkninger og effekter av nye løsninger i arbeidet med utsatte barn og unge.   
 
Prosjektet er todelt: Den ene delen handler om å beskrive hva som er god og innovativ samhandling på 
tvers, både innad i kommuneorganisasjonen, men også på tvers av forvaltningsnivåer og med aktører 
utenfor offentlig sektor. Den andre delen handler om å identifisere og anbefale indikatorer som gjør det 
enklere å måle kvalitative og kvantitative effekter av lokalt utviklings- og innovasjonsarbeid.   
  

Bakgrunn for prosjektet  
Inkludering og målet om å hindre frafall og utenforskap er høyt prioritert i kommunal sektor. Det brukes 
mye ressurser på å legge til rette for en god barndoms- og ungdomstid for alle. Mange initiativ, strategier 
og planer har som mål å samordne, og gi bedre tverrsektorielle tjenester. Men som samfunn har vi ikke 
funnet oppskriften på hvordan vi lykkes med å få alle som kan jobbe inn i arbeidslivet, eller med å sikre at 
alle er en del av fellesskapet.   
  
I kommunal sektor er det en økende bevissthet om at vi må investere mer tidligere, og på nye måter. 
Fordi konsekvensene av utenforskap er så store – for den enkelte og for samfunnet. Vi har ikke råd til, 
hverken menneskelig eller samfunnsøkonomisk, at så mange av våre ungdommer ikke inkluderes i 
fellesskapet. Derfor har mange kommuner og fylkeskommuner i løpet av de 5-10 siste årene prøvd ut nye 
løsninger, tiltak og tjenester på området utsatte barn og unge og deres familier. I 2019 lanserte KS 
Utenfor-regnskapet, en økonomisk modell som beregner lønnsomheten av å investere i forebyggende 
tiltak1. Utenfor-regnskapet viser hvor mye samfunnet potensielt kan spare ved å forebygge fremfor å 
reparere.   
  
En av erfaringene fra arbeidet med å skape bedre og mer helhetlige tjenester for barn og unge, er at det 
er krevede å måle effekter av nye løsninger. Vi vet for lite om hvordan vi måler virkninger og effekter av 
ulike tiltak. Det gjør det vanskelig å forsterke tiltak som virker, og avslutte det som ikke fungerer optimalt. 
Vi har også erfart at det er krevende for kommuner og fylkeskommuner å formulere gode virknings- og 
effektmål, og at det er ikke er enkelt å peke på hva som kjennetegner godt samarbeid på tvers.   
  

Nærmere om prosjektets tilnærming  
Prosjektet skal basere seg på eksisterende metodikk innenfor tjenesteinnovasjon (Veikart for 
tjenesteinnovasjon2), gevinstrealisering og effektmålinger (SoImpact3). Erfaringene fra det Nordiske 0-24 
prosjektet og Utenfor-regnskapet er en viktig referanseramme.   
  
En sentral del av prosjektet vil være å skissere hvordan kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med å 
planlegge for, følge opp og hente ut gevinster av endringsarbeid kan forenkles.  
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Prosjektet skal baseres på indikatortypene som er utarbeidet i SoImpact 
(https://kunnskap.socentral.no/kunnskap/soimpact/steg):   
  
Resultatindikatorer  
Resultatindikatorer måler det som enkelt lar seg telle, for eksempel hvor mange som har deltatt i en 
aktivitet. Resultatindikatoren henger ganske direkte sammen med aktiviteten.  
  
Virkningsindikatoren  
Virkningsindikatoren skal si oss noe mer om konsekvensene av aktiviteten. Hvis resultatindikatoren måler 
antall deltakere, kan virkningsindikatoren f.eks. måle om de har kommet i betalt arbeid. 
Virkningsindikatoren henger derfor ikke like direkte sammen med aktiviteten som resultatindikatoren.  
  
Samfunnseffekt  
Samfunnseffekten sier noe om den sosiale verdiskapningen som aktiviteten/tiltaket gir;   
d.v.s. hva samfunnseffekten av tiltaket er.  
  

Leveranser  
Vi ser for oss et sluttprodukt i to deler  
  

1. Første del handler om å beskrive hva som kjennetegner en organisasjon med god tverrfaglig 
samhandling, og koordinert og helhetlig innsats rundt utsatte barn og unge og deres familier. Hva er 
god og innovativ samhandling på tvers, både innad i kommuneorganisasjonen, men også eksternt? Og 
hvordan kan vi måle endringer i kultur og praksis, slik at vi vet at vi går i riktig retning? Inkludert i 
denne delen ønsker vi at tilbyder ved hjelp av eksisterende metodikk peker på hvilke maler og verktøy 
som gjør det enklere for kommunal sektor å formulere virknings- og effektmål.   
  
2. Den andre delen handler om å identifisere, anbefale og sannsynligvis kombinere på nye måter, 
indikatorer som kan si noe om resultat, virkning og effekt av nye løsninger.   
  
Indikatorer som måler resultater er i stor grad kartlagt, og det forventes at tilbyder bygger videre på 
dette (vedlagt). Når det gjelder de to andre indikatortypene så ønsker vi at tilbyder anbefaler 
relevante indikatorer, samt viser hvordan man kan kombinere ulike indikatorer for å følge med på 
hvilke virkninger og effekter nye tiltak og tjenester har. Vi ønsker også eksempler på hvordan man kan 
måle på områder det ikke er statistikk på.   

  
Indikatorer, og kombinasjoner av indikatorer som identifiseres og anbefales skal være sterkt forankret i 
kommunenes behov for å måle virkning og effekt. I dette prosjektet skal det delta kommuner som har 
prøvd ut nye løsninger de vil måle virkninger og effekter av, og som vil bidra inn for å gjøre sluttproduktet 
anvendelig for alle kommuner.  Kommunene er Skaun, Steinkjer, Halden, Stange og Asker. KS har ansvaret 
for den overordnede kontakten med kommunene.    
  
Prosjektet skal som nevnt over benytte seg av eksisterende metodikk som er i bruk i kommunal sektor. 
Det er ønskelig at tilbyder anbefaler hvordan, og i hvilke faser tilgjengelig metodikk kan brukes. Prosjektet 
må også ses i sammenheng med, og bygge på, nærliggende initiativ på området.    
  

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.   

https://kunnskap.socentral.no/kunnskap/soimpact/steg
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Vi tror det vil være en styrke om flere miljøer samarbeider om å løse oppdraget.   
   
Tilbyder skal redegjøre for valg av metode – både for identifisering av indikatorer og statistikk,   
og for involvering av kommunene i prosjektet. Vi ber om at tilbudet definerer relevante /naturlige 
milepæler i prosjektperioden, og at de ulike aktivitetene i prosjektet angis i en fremdriftsplan. 
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.    
  

Leveranser/rapportering   
Prosjektet skal ha oppstart i oktober/november 2020 og ferdigstilles innen 1. november 2021.  Leveranser 
i prosjektet er en lett tilgjengelig nettbasert veileder. Leveransen utarbeides i samarbeid med KS og 
deltakerkommunene. Det vises for øvrig til KS standardkontrakt punkt 3.1. og 5.1.    

 
Dersom det er behov for noe underveisformidling eller resultater underveis, avtales dette mellom 
oppdragstaker og oppdragsgiver fortløpende i prosjektperioden.   
  

Rammer for oppdraget   
Økonomiske rammer vil være inntil kr 1 400 000,- inkl. mva. Tilbudet må inkludere alle kostandene som er 
nødvendige for å gjennomføre prosjektet, også utgifter til praktisk gjennomføring av samlinger med 
samarbeidskommuner/fylkeskommuner.     
  

Gjennomføring 
Det er ønskelig at tilbyder synliggjør at løsningen på oppdraget vil bygge på oppdatert kunnskap på feltet, 
brukervennlighet, og at tilbyder redegjør for valg av datainnsamling og metode.  
 
Vi ber om at tilbudet definerer relevante /naturlige milepæler i prosjektperioden, og at de ulike 
aktivitetene i prosjektet angis i en fremdriftsplan. Kostnadene for prosjektet skal spesifiseres, inkl. mva.  
 
Det er ønskelig at tilbyder legger opp til dialog med oppdragsgiver underveis i prosjektet. Oppdragsgiver 

vil etablere en referansegruppe for prosjektet. Det er ønskelig at oppdragstaker legger opp til 1 – 2 møter 

med hhv oppdragsgiver og med referansegruppen i løpet av prosjektperioden. 

 
Prosjektet skal ha en faglig prosjektleder, og CV for alle deltakere i prosjektet skal vedlegges. Flere miljøer 
må gjerne samarbeide for å løse oppdraget. 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.  
 
 
Vi ber om tilbud på prosjektet innen 8. oktober kl. 15:00 per e-post til fagansvarlig Une Tangen, 
une.tangen@ks.no og  FoU-ansvarlig Hilde Ravnaas, hilde.ravnaas@ks.no, med kopi til ks@ks.no. 
 
Vi tar sikte på forhandlingsmøte med aktuelle tilbydere 20. oktober 2020. 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. 
 

mailto:une.tangen@ks.no
mailto:hilde.ravnaas@ks.no
mailto:ks@ks.no
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Adressater 
AHO 
Deloitte 
Designit 
Fafo 
Handelshøgskolen v/ Gøteborg Universitet 
Høgskolen i Innlandet  
Menon 
NHH 
Nibr 
Nordlandsforskning 
NTNU 
Oxford Research 
PwC 
Rambøll 
SIKT 
Sintef 
Rise 
SoCentral 
Roskilde Universitet 
SØF 
Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Sørøst-Norge  
Vive 


