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Supplerende tildelingsbrev nr. 3 – 2019 - Kriminalomsorgsdirektoratet  
 
Det vises til tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for 2019, datert 18. 
januar 2019 og supplerende tildelingsbrev nr. 1, av 1. april 2019 og nr. 2, av 12. april 
2019. Dette supplerende tildelingsbrev nr. 3 for 2019 gjelder pilotprosjekt med bruk av 
velferdsobligasjoner – rapportering og evaluering. Det vises også til oppdrag gitt i brev 
av 28.11.2017 (tillegg til tildelingsbrev nr. 5 for 2017) og brev datert 05.12.2018 (tillegg 
til tildelingsbrev nr. 7 for 2018) om evaluering av pilotprosjekt med bruk av 
velferdsobligasjoner. 
 
Nærmere om rapportering 
Hovedformålet med pilotprosjektet er å teste ut velferdsobligasjoner som modell for 
utvikling og finansiering av nye tiltak for å forebygge tilbakefall til kriminalitet. Videre er 
formålet å bidra til å utvikle velferdsobligasjoner som konsept i Norge, belyse modellen i 
norsk sammenheng og avdekke muligheter og utfordringer.  
 
Departementet ber om en felles statusrapport fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
Kriminalomsorgsdirektoratet for gjennomføring av pilotprosjektet per medio juni 2019. 
Rapporteringen skal benyttes i arbeidet med Prop.1 S (2019–2020). 
Vi ber om tilbakemelding innen 25. juni 2019. 
 
Vi legger til grunn at videre rapportering på gjennomføring av pilotprosjektet skjer i de 
ordinære prosessene knyttet til virksomhetsrapporteringen med en beskrivelse av 
status i tertialrapporter og årsrapporter. 
 
 
Nærmere om evaluering 
Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ble i 
tillegg til tildelingsbrev nr. 7 for 2018 gitt i oppdrag å gjennomføre en ekstern 
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evaluering av pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner. AVdir er gitt et 
hovedansvar for gjennomføringen. KDI skal bidra i arbeidet. Den økonomiske rammen 
for evalueringen er 1,9 mill. kroner.  
 
Vi ber om tilbakemelding på når det er mulig å starte evalueringen og hva som er 
finansieringsbehovet i 2019 og i påfølgende år. Evalueringen skal finansieres med 
midler fra både ASD og JD. For KDI dekkes kostnader til evalueringen over kap. 430, post 
01. Vi viser for øvrig til at Stortinget i anmodningsvedtak nr. 294 (2018–2019) har bedt 
regjeringen "gjennomføre en følgeevaluering av pilotprosjektet med 
velferdsobligasjoner og komme tilbake til Stortinget på egnet måte." 
 
Vi ber om tilbakemelding innen 25. juni 2019. 
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