Invitasjon til dialogmøte:
Anskaffelse av følgeforskning av KS’ Partnerskap for radikal innovasjon
Bakgrunn
Utfordringene i velferdssamfunnet krever et taktskifte i innovasjonsarbeidet, og evne til å
utvikle mer komplekse og radikale løsninger som har samfunnseffekt. KS Hovedstyre har
derfor vedtatt etableringen av «Partnerskap for radikal innovasjon», i første omgang som et 3årig program. Etableringen er et resultat av en flerårig prosess med medlemmene.
Partnerskap for radikal innovasjon fokuserer på kritisk viktige samfunnsutfordringer for
kommunal sektor, utfordringer som er for komplekse og krevende for den enkelte kommune.
Partnerskapet jobber med konkret, systemrettet innovasjonsarbeid, der løsninger er avhengige
av samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
Partnerskap for radikal innovasjon er en betydelig satsing for KS. Partnerskapet er organisert
som en programsatsing med et kjerneteam i Område Forskning, Innovasjon og Digitalisering,
et Strategisk råd for innovasjon og forskning med 10 kommunedirektører og fylkesdirektører,
en ressursgruppe med 7 personer fra kommunal sektor med operativ og strategisk
innovasjonsfaglig kompetanse, samt en KS-internt tverrfaglig faggruppe.
Partnerskapet har i første omgang prioritert å jobbe med følgende to samfunnsutfordringer;
den demografiske utviklingen og ungt utenforskap.
Mål
Målet for programmet er å utvikle og realisere prioriterte og nødvendige systeminnovasjoner
på viktige samfunnsområder. FNs bærekraftsmål er utgangspunktet for programmet.
Målsettingen er å skape verdier og velferd på nye måter som kommer samfunnet og den
enkelte innbygger til gode.
Dette gjøres ved å realisere konkrete innovasjonsprosjekter i samarbeid med KS´ medlemmer
og andre sentrale parter, som statlige aktører, forskningsmiljøer, privat næringsliv og frivillig
sektor. De konkrete innovasjonsprosjektene vil bli identifisert fortløpende.
KS ønsker å knytte til seg bistand for å gjennomføre en følgeforskning av satsningen.
Hensikten med følgeforskningen er å systematisk dokumentere og påvirke utviklingsretningen
underveis slik at ønskede mål og verdier realiseres, samtidig som man utvikler relevant
kunnskap for framtidige satsinger i offentlig sektor.
Våre behov
Våre behov kan grupperes i tre hovedområder.
1. Sikring av strategisk utvikling og læring i programperioden. For å sikre
måloppnåelse har programmet behov for å lære av egne og andres erfaringer
underveis, og kombinere dette med internasjonalt ledende innovasjonsfaglig
kompetanse.
2. Overføringsverdi. KS har behov for å dokumentere programmets metodiske
tilnærming slik at den kan nyttiggjøres i fremtidige innsatser.
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3. Vurdering for eventuell videreføring. KS har behov for en systematisk og faglig
vurdering av programmets måloppnåelse, potensiale og forutsetninger som grunnlag
for beslutning om eventuell videreføring av programmet.
Følgeforskningen skal følge Partnerskap for radikal innovasjon i programperioden. Den totale
rammen for oppdraget er forventet å ikke overstige 3 millioner kroner. Det legges opp til at
følgeforskningen lyses ut for ett år av gangen med opsjon for årlig forlengelse. KS ønsker
leverandørenes tilbakemelding på en slik ordning.

Gjennomføring av dialogprosessen og anskaffelsen
Nasjonalt program for leverandørutvikling vil bistå oss i dialogprosessen.
Leverandørutviklingsprogrammet er en pådriver for at offentlige innkjøp skal bli et verktøy
for innovasjon og omstilling, både i offentlig sektor og i næringslivet. NHO, KS,
Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet eier programmet.
Leverandørutviklingsprogrammet bruker en metodikk som legger opp til samspill mellom det
offentlige og leverandørene. Kjernen i samspillet er dialog i forkant av konkurransen.
Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative
måter å dekke oppdragsgivers behov på. Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å
utarbeide konkurransegrunnlaget. Parallelt får leverandørene informasjon om oppdragsgivers
behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud som svarer på dette behovet.
Innspillene departementet mottar gjennom dialogen vil i etterkant danne grunnlaget for den
endelige utformingen av konkurransegrunnlaget.
Leverandørdialogen kunngjøres på Doffin (veiledende kunngjøring) og består av et
dialogmøte med påfølgende mulighet for en-til-en møter. Alle interessenter har anledning til å
melde seg på dialogmøtet og/eller delta i en-til-en møter. Deltakelse i dialogaktivitetene er
ikke en forutsetning for å kunne delta i den påfølgende konkurransen.
KS vil ta stilling til hvilken anskaffelsesprosedyre som er best egnet i den videre prosessen
etter at dialogmøtet er avholdt. Prosedyrevalg blir formidlet i konkurransegrunnlaget,
inkludert fremdriftsplan og frister. KS ønsker en rask prosess for å komme i gang med
arbeidet så snart som mulig.

Dialogmøtet
Formålet med dialogmøtet er å presentere nærmere KS’ behov i følgeforskningen og motivere
markedet til å komme med spennende innspill.
Vi inviterer til dialogmøte:
Mandag 4. mai klokken 10.00-11.30. Dialogmøtet vil bli avholdt digitalt.
I etterkant av dialogmøtet vil KS invitere leverandørene til å gjennomføre individuelle
samtaler i perioden 5. – 7. mai. De individuelle samtalene vil bli benyttet blant annet som
grunnlag for å utvikle endelig konkurransegrunnlag.
Foreløpig agenda:
1. Innledning v/KS
Bakgrunn, mål og rammer for arbeidet.
Beskrivelse av vårt behov for bistand
2. Informasjon om anskaffelsesprosessen
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Vi ønsker å utforske hvordan en følgeforskningen kan rigges slik at både prosessen
og produktet gir ønsket verdi.
3. Spørsmål og dialog
Påmelding til dialogmøtet
Påmelding skjer til:
Hilde Ravnaas, område Forskning, innovasjon og digitalisering i KS: hilde.ravnaas@ks.no
Påmeldingsfrist: Torsdag 30. april
Hver leverandør kan stille med inntil to personer.
Interesse for å delta i anskaffelsesprosessen/delta på dialogmøtet, eller eventuelle andre
spørsmål til anskaffelsen kan formidles til KS´ kontaktpersoner:
Henrik Dons Finsrud, henrik.finsrud@ks.no
og
Hilde Ravnaas, hilde.ravnaas@ks.no
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