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Supplerende tildelingsbrev nr. 3 - 2022  

 

Det vises til tildelingsbrev til kriminalomsorgen for 2022, datert 10. januar 2022 og 

supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 18. januar 2022 og supplerende tildelingsbrev nr. 2 

av 23. mars 2022. Supplerende tildelingsbrev nr. 3 gjelder oppfølging av pilotprosjekt for 

velferdsobligasjoner. 

 

Kriminalomsorgsdirektoratet har sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet fått i 

oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderings-

departementet å gjennomføre et pilotprosjekt med formål å teste ut velferdsobligasjoner 

som modell for utvikling og finansiering av nye tiltak for å forebygge tilbakefall til 

kriminalitet. 

 

Vi vil på bakgrunn av siste rapport fra evalueringen av pilotprosjektet og informasjon 

om at det nå er på gang et lokalt prosjekt i Trøndelag, be Kriminalomsorgsdirektoratet 

sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet gi en kort status og vurdering av det 

videre arbeidet med prosjektet. Vi ber også om tilbakemelding på om det er ytterligere 

kommuner som har prosjekter under utvikling og i så fall om et eventuelt behov for en 

tilsagnsfullmakt i statsbudsjettet for 2023, slik det er gitt i tidligere år. 

 

Slik vi oppfatter det, innebærer en forsinkelse i gjennomføringen av pilotprosjektet at 

avtalen med Oxford Research om evaluering utløper før pilotprosjektet avsluttes. Vi ber 

på denne bakgrunn om en vurdering av hvordan det kan legges opp til en evaluering av 
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den siste perioden av prosjektet, herunder tidspunkt for utlysning av et eventuelt nytt 

evalueringsoppdrag.  

 

Vi ber om tilbakemelding innen 24. juni 2022. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Bekkelund 

ekspedisjonssjef 

 

Hanne Jule 

avdelingsdirektør 
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