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Invitasjon til digitalt dialogmøte (05.mars) med påfølgende
en til en-samtaler
Evaluering av tiltak i «Sammen Mot»
– forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

En innovativ anskaffelse med bistand fra
Nasjonalt program for leverandørutvikling.
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Invitasjon til dialog
Ny satsing - Ny kunnskap - Ny løsning

Vestfold og Telemark fylkeskommune har, som eneste fylke i landet, blitt tildelt 9 millioner kroner til
å utvikle forebyggende tiltak mot vold og overgrep som del av den tiårige nasjonale satsingen
Program for folkehelsearbeid i kommunene. Tre kommuner er tatt inn i programmet og utvikler
tiltak lokalt i sine kommuner. 700 000 kr er satt av til en ekstern evaluering av tiltakene.

Evalueringen skal dokumentere kompetanse og erfaringer som opparbeides
gjennom de lokale tiltakene og legge grunnlag for en vurdering av videreføring
av lokale tiltak og metoder på kort- og lang sikt.
Vi ønsker å invitere interesserte forskningsmiljøer til dialog omkring tema og innretning for den
eksterne evalueringen av tiltakene som utvikles. Innspillene vil være sentrale for å lage et godt
konkurransegrunnlag og sikre en treffsikker evaluering av tiltakene.

Dialogen starter med et digitalt dialogmøte

05.mars
kl 0800 – 1215
Etterfulgt av digitale en til en-samtaler mellom leverandør og oppdragsgiver i uke 11

Er du interessert?
Meld deg på dialogmøtet og en til en-samtalene her
Frist for påmelding er
15.februar

Alle interessenter har anledning til å melde seg på dialogmøtet og/eller en til en-samtalene.
Deltakelse i dialogaktivitetene er ikke en forutsetning for å kunne delta i den påfølgende
konkurransen.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med:
Oda Kobro Börjesson
Prosjektleder Sammen Mot
Seksjon folkehelse og livsmestring
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Epost: oda.kobro.borjesson@vtfk.no
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1 Bakgrunn
Helsedirektoratet lyste i 2019 ut midler til en ny tilskuddsordning: Tiltaksutvikling til
forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv. Etter søknad ble Vestfold og Telemark
fylkeskommune, som eneste fylket i landet, tildelt 9 millioner til dette arbeidet. Satsingen i
Vestfold og Telemark har navnet Sammen Mot, og skal gå til lokal tiltaksutvikling mot vold og
overgrep innenfor rammen av Program for folkehelsearbeid i kommunene.
Midlene er lyst ut til kommunene i fylket. Fylkestinget tildelte midler til kommunene Færder,
Larvik og Midt-Telemark.
Evaluering er et fundament i vårt program. Kunnskap og erfaringer som opparbeides
gjennom programmet skal dokumenteres og spres. For å sikre dette ble det av fylkestinget
vedtatt at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av tiltakene som utvikles og at
denne skulle finansieres av programmets midler. Totalt 700 000kr.
I tillegg til den eksterne evalueringen skal kommunene gjennomføre interne
egenevalueringer som en del av sin tiltaksutvikling. Det forventes at kommunenes
egenevalueringer og den eksterne evalueringen utfyller hverandre og utgjør et godt
fundament for det videre arbeidet mot vold og overgrep i regionen på kort- og lang sikt.
For å få best mulig innretning på evalueringen ønsker Vestfold og Telemark fylkeskommune,
sammen med kommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark å gjennomføre anskaffelsen av
den eksterne evalueringen som en innovativ anskaffelse.
I en innovativ anskaffelse legges det til rette for dialog med markedet før konkurransen lyses
ut. 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. Samtidig får leverandørene informasjon om
oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud som svarer på dette
behovet.
Dialognotatet beskriver rammene for evalueringen, hensikten med evalueringen, våre behov
for dialog og gjennomføringen av dialogprosessen, herunder agenda for dialogmøte med
leverandørene.
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2 Rammer og hensikt
Program for folkehelsearbeid har ført til et løft av det systematiske folkehelsearbeidet i
kommunene knyttet til psykisk helse, sosial ulikhet og rusforebygging. Med Sammen Mot har
Vestfold og Telemark mål om å sette forebygging av vold og overgrep på folkehelsekartet og
utvikle gode måter å jobbe med dette innenfor rammene av Program for folkehelsearbeid.
Sammen Mot skal bidra med å dreie arbeidet mot vold og overgrep i retning av et
primærforebyggende og universelt perspektiv og sikre at det forebyggende arbeidet mot
vold og overgrep inngår som en del av kommunens systematiske folkehelsearbeid.
Samskaping, evaluering, kunnskapsutvikling og bærekraft er programmets bærebjelker.
Kommunene skal utvikle tiltak i tråd med programmets bærebjelker med mål om å utvikle
bærekraftige tiltak som fremmer robuste barn og unge i egen kommune. Hver kommune
formulerer egne mål under den regionale målsettingen. Målene favner både om prosessmål
og effektmål. Les mer om Sammen Mot og kommunenes tiltak her.
Hensikten/målet med evalueringen er å:
Dokumentere kompetanse1 og erfaringer som opparbeides i prosjektene ved å peke på
suksessfaktorer og barrierer for måloppnåelse i kommunenes tiltak. Evalueringen skal legge
grunnlag for en vurdering av videreføring av lokale tiltak og metoder på kort- og lang sikt.
Kunnskapen skal også ha overføringsverdi til andre.

3 Behovet
Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 – 2021) tydeliggjør behovet for økt satsing på
det helsefremmende og forebyggende arbeidet mot vold og overgrep. Økt kunnskap og
kompetanse fremholdes som sentrale beskyttelsesfaktorer for å redusere vold og overgrep.
I Norge er det likevel satset lite på kunnskapsutvikling rundt hvordan vi best kan forebygge
vold og overgrep i en folkehelsekontekst. Koplingen mellom universelt folkehelsearbeid og
vold og overgrep som Sammen mot representerer er ny i nasjonal kontekst. Evalueringen
skal gi ny kunnskap til et område i det voldsforebyggende arbeidet som trenger mer
forskning og utvikling.
Oppdragsgiver har behov for
1. En systematisk dokumentasjon av erfaringer som opparbeides gjennom
kommunenes tiltak.
2. En analyse for å identifisere suksessfaktorer og barrierer som har fremmet/hemmet
måloppnåelse.
3. En faglig vurdering av potensiale i det primærforebyggende arbeidet mot vold og
overgrep i et folkehelseperspektiv.
1

Hva er kompetanse? (nho.no)
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Evalueringen skal fremskaffe kunnskap som kan inngå i et beslutningsgrunnlag for å
prioritere vold og overgrep i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.
I dialogen med leverandørene etterspør oppdragsgiver hvordan evalueringsoppdraget best
kan gjennomføres slik at evalueringen svarer opp disse behovene.
De økonomiske rammene for evalueringsoppdraget er kr. 700 000kr ink. mva. Tilbudet må
ikke overstige dette.

4 Gjennomføring av dialogprosessen
Nasjonalt program for leverandørutvikling vil bistå oppdragsgiver i dialogprosessen.
Leverandørutviklingsprogrammet er en pådriver for at offentlige innkjøp skal bli et verktøy
for innovasjon og omstilling. NHO, KS, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ),
Innovasjon Norge og Forskningsrådet er eiere av programmet.
Dialogen skal sikre samspill mellom oppdragsgiver og leverandørene. Kjernen i samspillet er
dialog i forkant av konkurransen.
Leverandørdialogen vil bestå av et dialogmøte med påfølgende i en til en-samtaler. Den
kunngjøres som en veiledende kunngjøring på DOFFIN. Alle interessenter har anledning til å
melde seg på dialogmøtet og/eller en til en-samtalene. Deltakelse i dialogaktivitetene er ikke
en forutsetning for å kunne delta i den påfølgende konkurransen.
En til en-samtalene i etterkant av dialogmøtet vil være konfidensielle. Kun svar fra
oppdragsgiver på evt. spørsmål som leverandørene stiller i disse møtene, vil deles i etterkant
på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN.
Informasjonen som vi får fra dialogmøtet, samt en til en-samtalene vil bli benyttet som et
grunnlag for å utforme et konkurransegrunnlag.

Tidsplan
Tid
15. februar
05.mars
17.mars + 18.mars
22. april

Aktivitet
Frist for påmelding dialogmøte og en til ensamtalene
Dialogmøte

En til en-samtaler med den enkelte
leverandør
Åpen konkurranse
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5.1 Dialogmøtet
I dialogmøtet vil Vestfold og Telemark fylkeskommune; sammen med de involverte
kommunene, gi mer informasjon om behovet i anskaffelsen, hva Sammen Mot er og hvilke
mål og metoder som inngår i programmet.
Videre vil det være mulig for leverandørene å stille spørsmål, samt å komme med
umiddelbare innspill til anskaffelsen og videre dialogprosess.
Det vil i etterkant av dialogmøtet sendes ut en oppsummering fra møtet og spørsmål vi
ønsker innspill på i den videre dialogen (i en til en-samtalene).

Program for dagen:
Dato: 05.mars
Sted: Zoom/teams

Tidspunkt

Beskrivelse

08:00 - 08:15
0815 – 0830
08:30 - 08:35
08:35 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:10
0910 - 0920
09:20 - 09:35

Digitalt kvarter, innsjekk, registrering
Presentasjonsrunde av deltakerne
Velkommen – v/ leder for seksjon folkehelse og livsmestring VTFK
Info om bakgrunnen for satsing på vold og overgrep v/ Helsedirektoratet
Om Sammen Mot og behovet for eksterne evaluering v/ Oda VTFK
Spørsmål
Pause
Om leverandørdialog og innovative anskaffelser
v/ Cecilie Endresen Nasjonalt program for leverandørutvikling

09:35 – 09:45

Spørsmål

09:45 - 10:15

Om tiltakene i kommunene og deres evalueringsfokus
v/ prosjektledere i kommunene

10:15 – 10:45

Pause

10:45 – 12:00
12:00 – 12:15

Dialog og diskusjon, spørsmål og svar
Oppsummering og veien videre
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5.2 En til en-samtaler
I etterkant av dialogmøte vil oppdragsgiver sende ut referat og oppsummering fra dialogmøtet, samt
spørsmål til en til en-samtalene. Hensikten med en til en-samtalene er å åpne for at leverandørene
kan komme med ideer og forslag til hvordan Vestfold og Telemark fylkeskommune best kan dekke
sitt behov. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet for hvordan vi best vi kan
innrette den eksterne evalueringen av «Sammen Mot» slik at evalueringen møter våre behov.
Dato for en til en-samtalene er: mandag 17.mars og tirsdag 18.mars. Hver deltaker blir tildelt 1 time
og det vil være en pause på 1 time mellom hver deltaker. Tiden kan endres dersom vi ser at det vil
være behov for det.
Påmelding til en til en-samtalene gjøres samme dag som påmelding til dialogmøte, 15.februar.
Dersom leverandør etter dialogmøte ikke opplever det som relevant å delta på en til en-samtalene er
det mulig å trekke sin påmelding.
Rangeringen på en til en-samtalene vil foregå på følgende måte, den som melder seg på først til
dialogmøte vil bli nr. 1 på listen over en til en-samtalene osv. Rangeringslisten med tidspunkt for den
enkelte samtale sendes ut etter påmeldingsfrist.
En til en-samtalene gjennomføres på Teams.
Trykk her for påmelding til dialogkonferanse og en til en-samtalene

