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Forord 

Oxford Research har gjennomført en implementeringsstudie på oppdrag for 

Kriminalomsorgsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet med studien var å se 

nærmere på effektkontrakter som modell for utvikling og finansiering av forebyggende arbeid i en 

kommunal kontekst. I denne sammenheng har vi fulgt oppstarten og etableringen av et pilotprosjekt 

ledet av Larvik kommune. Sistnevnte har med dette vært fremoverlente og tatt på seg et utfordrende 

og innovativt oppdrag.  

Vi har hatt gleden av å undersøke blant annet anskaffelsesprosessen og prosjektetableringen. 

Rekrutteringen til prosjektet viste seg vanskelig og prosjektet fikk derfor en omstart 1.1.2022. Vårt 

oppdrag er avgrenset til perioden før årsskiftet 2022.  

Vi håper rapportens funn og refleksjoner kommer til nytte i det videre arbeidet med piloten og at den 

også kan komme til nytte i andre kommuner som vurderer liknende prosjekter. Vi vil takke alle som 

har bidratt med sine erfaringer gjennom intervjusamtaler og tilgjengeliggjøring av skriftlig materiale, 

deriblant Larvik kommune, medlemmene i styringsgruppen for piloten og andre aktører som var 

involvert i anskaffelsesprosessen.  

Kristiansand, 03. juni 2022 

Kristian Rostoft Boysen 

Sjefsanalytiker 

Oxford Research AS 
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Sammendrag  

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. Rapporten tar for seg et pilotprosjekt som tester ut effektkontrakter. Det er en 

finansieringsmodell der utbetaling er knyttet til oppnådde resultater av samfunnsmessig verdi, heller 

enn til utførte tjenester. Oxford Research (OR) har gjennomført en implementeringsstudie med formål 

om å se nærmere på hva som skjer når effektkontrakter tas inn i en norsk kommunal kontekst. Det er 

Larvik kommune som administrerer piloten, men med flere andre kommunale og ideelle aktører 

involvert. Kommunen har tatt i bruk modellen i et prosjekt som skal forebygge tilbakefall til 

kriminalitet innen en målgruppe av gjengangere under 40 år. Tjenestetilbyderen som effektkontrakten 

er inngått med, er Back in the Ring (BitR). BitR er en ideell organisasjon, og det er BitR som har 

direkte inngripen med målgruppen.     

Rekrutteringen til prosjektet viste seg å bli vanskelig i en krevende tid. Prosjektet ble dermed startet på 

nytt 1.1.2022. I denne leveransen har vi sett på den innledende fasen i pilotprosjektet – fra 

anskaffelsesprosess og kontraktsinngåelse frem til prosjektets styringsgruppe ble konstituert og 

iverksatt. Det er først og fremst aktørbildet vi har undersøkt og foretatt en prosess-sporing ut ifra. 

Hovedvekten ligger med andre ord ikke på BitRs aktiviteter og metode i denne studien, men snarere 

hvordan effektkontrakter som modell ser ut til å virke på aktørbildet. I tillegg gis et henblikk på 

samfunnsøkonomiske problemstillinger forbundet med pilotprosjektet, samt at effektivitetskontrakter i 

lys av økonomisk kontraktsteori drøftes. Rapporten er strukturert i tre hovedkapitler:  

• Kap. 1 etablerer bakgrunnen for oppdraget, aktørbildet og redegjør for datagrunnlaget 

• Kap. 2 ser nærmere på modellen i et mer teoretisk og internasjonalt perspektiv, deriblant et 

samfunnsøkonomisk perspektiv  

• Kap. 3 tar for seg piloten i regi av Larvik kommune, fra anskaffelsesprosessen til oppstart 

• Kap. 4 gir en oppsummerende analyse 

Effektkontrakter som modell og målene for piloten 

Effektkontrakter er en finansieringsmodell for et samarbeid med fordeling av ansvar og risiko, som 

regel mellom offentlige og private aktører. I sin mest rendyrkede form er effektkontrakter en 

resultatbasert kontrakt mellom det offentlige, leverandører av sosiale programmer og private 

investorer, der formålet er å redusere forekomsten av et sosialt problem. Effektkontrakter er med andre 

ord hovedsakelig en modell som brukes til å finansiere en tjeneste, men der utbetalingen er betinget av 

at avtalte utfallsmål blir oppnådd. Dette er imidlertid bare det mest i øyenfallende kjennetegnet på 

effektkontrakter som konsept og modell; modellen skal i tillegg bety noe for hvordan aktørene 

forholder seg til hverandre. 

Et sentralt poeng med effektkontrakter er at den skal utløse noen dynamikker mellom de involverte 

aktørene. Ved å betale for resultater og ikke aktiviteter, tillater man tjenesteleverandøren å justere 

tjenesten sin underveis basert på læring. Dette skiller denne type kontrakter fra kontrakter som baserer 

seg på  leveranse av noen forhåndsdefinerte aktiviteter. En slik standard kontrakt fastsetter et volum 

som skal leveres, og det kan innebære kontraktsbrudd å utføre noe annet enn det som eksplisitt er 

avtalt. Med en effektkontrakt er det derimot kun resultatene i form av utfallsmål som betyr noe, og 
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modellen gir dermed leverandøren stor grad av fleksibilitet. Denne fleksibiliteten innbyr til innovasjon 

og kontinuerlig forbedring. 

Utover at effektkontrakter skal gi insentiver til nytenkning, er det fra oppdragsgiveres side også en 

ambisjon og et spørsmål om modellen kan øke fokus på forebyggende arbeid generelt, og om det kan 

bidra til å løse utfordringer med samarbeid på tvers av sektoransvar. Effektkontrakter kan slik sett 

passe godt inn i tematikken rundt samskaping. Dette har vært viktige perspektiver for 

implementeringsstudien.  

Overordnet vurdering 

I det store bildet finner vi at Larvik kommune administrerer en interessant pilot som genererer god 

læring på effektkontrakter i en norsk kommunal kontekst. Vi finner imidlertid også svakheter ved 

implementeringen og mener at styringsgruppen for piloten kan arbeide mer proaktivt og 

samhandlende. Kommunen har hatt solid ekstern kompetanse å støtte seg til i planleggingsfasen og 

gjennomførte  en annerledes anskaffelsesprosess. Likevel spør vi oss om modellen har vært 

tilstrekkelig forankret hos prosjektets mange involverte. Etter vår vurdering er det viktig – og kanskje 

også en nødvendighet – at de involverte aktørene har en aktiv bevissthet og forståelse for de ønskede 

dynamikkene som effektkontrakter som modell er ment å utløse. 

BitRs prosjektaktiviteter har vært heftet med utfordringer fra første steg. Ved andre 

styringsgruppemøte, ultimo september, var ingen deltakere til BitRs prosjekt blitt rekruttert fra 

målgruppen. Utover at pandemien utgjorde en krevende ytre ramme for prosjektet, var det vanskelig 

for BitR å identifisere og lokalisere kandidater som passet målgruppekriteriene. Dette til tross for at 

det i pilotens planleggingsfase ble utredet at det fantes et stort nok antall individer å rekruttere fra i 

regionens fengsler.  

Fra observatørhold i styringsgruppemøtene mener vi det er behov for å styrke samhandlings-

dynamikken mellom medlemmene. Rekrutteringsmekanismen er kritisk viktig for BitRs prosjekt. 

Aktørene representert rundt bordet i styringsgruppen sitter på all nødvendig informasjon som BitR 

trenger for å identifisere potensielle kandidater til prosjektet. Etter vårt syn er det for lite trykk på 

sammen å finne løsninger som muliggjør BitRs intervensjon. Det har heller ikke vært nedsatt en 

arbeidsgruppe som fungerer mellom styringsgruppemøtene.  

Vi vil videre fremheve følgende funn og vurderinger: 

Kompetanse, tverrgående hensyn og samhandling 

I Larvik kommune har de ansatte solid kompetanse og gode forutsetninger for å styre 

anskaffelsesprosesser, men det er trekk ved prosessen som vitner om at kunnskap om modellen ikke 

har vært tilstrekkelig. Dette er kanskje mest fremtredende når man ser på hvem som var invitert inn i 

anskaffelsesprosessen fra kommunens hold. Tverrsektorielle utfordringer er sentralt i 

oppdragsformålet, men har etter vårt syn i liten grad blitt tematisert i anskaffelsesprosessen. 

Gjengangeres rehabilitering i samfunnet er noe som henger sammen med en rekke kommunale 

tjenester. I den tidlige fasen av anskaffelsesprosessen finner vi få spor av at det kommunale 

velferdsapparatet har vært involvert.  
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Vi spør oss om Larvik kommune burde invitert inn tjenester med relevant erfaring med målgruppen – 

eksempelvis innen felt som bolig, rus og gjeldsrådgivning. Deler av denne kompetansen kom først inn 

med representanter fra de andre Vestfoldskommunene i det første styringsgruppemøtet. Da var 

prosjektet lagt og kontrakten inngått. Det er illustrerende at enkelte av disse representantene med 

yrkesmessig erfaring fra arbeid med målgruppen umiddelbart påpekte utfordringer med prosjektet slik 

det på daværende tidspunkt var planlagt gjennomført. Kommentarene gjaldt blant annet viktigheten av 

å kople på kommunene tidlig, samt at registreringer på geografisk tilhørighet ikke nødvendigvis 

reflekterer bosted for et individ. Det siste punktet var av relevans for rekrutteringsinnsatsen.  

I samsvar med et samfunnsøkonomisk perspektiv fremheves de potensielle problemene som oppstår 

ved selvseleksjon. Siden deltakelse er frivillig, er det risiko for – og kanskje grunn til å tro – at 

deltakerne er systematisk forskjellige fra hele populasjonen, både når det gjelder observerbare og ikke-

observerbare karakteristika. Her kan forskjeller i observerbare karakteristika i prinsippet bli kontrollert 

for.  

I forlengelsen av dette, de som ønsker å delta har trolig i utgangspunktet en lavere 

tilbakefallshyppighet. Det gjør det vanskelig å separere mellom effektene av tiltaket og effektene av 

selvseleksjonen når resultatene vurderes. Her kunne problemet vært dempet ved en kategorisering av 

deltakerne basert på observerbare karakteristika, og definert en kontrollgruppe basert på historiske 

erfaringer vedrørende hver enkelt kategori.  

Effekter på adferd på kort versus lang sikt  

Visjonen med prosjektet er å gi deltakerne høyere livskvalitet og forbedret livsmestring, slik at 

risikoen for tilbakefall til et kriminelt liv synker på mer varig basis. Samtidig kan prosjektet ha 

kortsiktige effekter på tilbakefallshyppighet som ikke er til stede på lang sikt. En grunn kan være at 

effektene av tiltakene depresieres – virkningene på egenmotivasjon, den enkeltes selvbilde osv. kan 

være sterk under prosjektets forløp, men av langt svakere langsiktig betydning. Deltakelse i 

prosjektnettverket kan gi en tilhørighet med direkte, men samtidig, kortsiktige effekter på 

tilbakefallsmønster. Endelig kan adferden påvirkes uten at det reflekterer en holdningsendring. 

Prosjektdeltakelse gir mindre tid til kriminalitet. Dessuten, i den utstrekning deltakelse i prosjekt er 

individuelt attraktivt, øker alternativkostnaden under prosjektperioden, ved at personen avskjæres fra 

videre deltakelse. 

Vi reiser derfor spørsmål om ikke resultatmålet burde suppleres med observasjoner av tilbakefall også 

etter prosjektperiodens avslutning. 

Vi påpeker også at det ville vært av stor verdi å få kartlagt den langsiktige tilbakefallsprofilen mer 

generelt, og hvordan den avhenger av tiltakenes art og varighet. Det bør kunne gjennomføres basert på 

historiske data. 

Hetereogenitet i deltakerpoolen – hvert individ er unikt  

I seg selv leder heterogenitet til potensielle problemer med incentivmekanismer, som vanskelig kan 

fange opp nyansene i sammensetningen av individer. Problemet med «parkering» er eksplisitt nevnt i 

grunnlagsdokumentene, dvs at utfører har incentiver til å rette all innsats inn mot en delgruppe av 

poolen. Vi påpeker at det er en kompleks sammenheng mellom utførers incentiver og de 

samfunnsmessige interessene, og at det ikke er opplagt hvilken vei en eventuell slagside går. 
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Dessuten påpeker vi at heterogeniteten også reiser spørsmål om det bør være en differensiering i 

resultatmålet etter hvor alvorlige de samfunnsmessige virkningene av et tilbakefall er, noe som kan 

variere sterkt mellom arten av kriminell aktivitet. En kategorisering av utvalget etter individuelle 

karakterstikka og overtredelsenes art kan også her være nyttig. 

Tenkning rundt innovasjon  

Prosjektet har hatt fokus på innovasjon i sine vurderinger av tilbyderes søknader, men det er samtidig 

klart at dette har vært et krevende punkt i argumentasjonen og vurderingene av tilbyderes søknader. 

Innovasjon er notorisk vanskelig å operasjonalisere, men det er mulig å utarbeide og tilkjennegi i 

utlysningsprosessens stringente kriterier på om en intervensjon er ny for målgruppen, for kommunen, i 

regionen eller i nasjonal sammenheng. 

Vi vurderer at det ville vært hensiktsmessig i anskaffelsesprosessen å aktivt utfordre interesserte 

tjenestetilbydere på hva effektkontrakter som finansieringsmodell ville kunne åpne av muligheter for 

dem – hva er det denne modellen muliggjør i arbeidet med målgruppen? Hvordan vil den gjøre at 

tilbyderen kunne arbeidet på nye måter? Hva setter denne modellen deg i stand til å gjøre som i andre 

prosjekter ville vært vanskelig eller umulig å gjøre? Å ta opp dette i dialogen med interesserte 

potensielle leverandører i forbindelse med utlysningen og ved starten av anskaffelsesprosessen, ville 

gitt dem insentiv til å tilegne seg kunnskap om modellen.   

Fraværende virkningskjeder  

Effektkontrakter er beslektet med logikkmodeller og virkningskjeder. Utfallsmål er direkte relatert til 

ønskede endringer i målgruppen i kontekst av det sosiale problemet – i pilotens tilfelle, at gjengangere 

ikke begår nye lovbrudd. Det som per definisjon utgjør utfallsmål, er nettopp endringer som man kan 

påvirke direkte, men som man ikke har kontroll over. Grunnen til at effektkontrakter representerer noe 

nytt, er fordi den hever blikket lenger ut i virkningskjeden. Dette fremfor fokus på aktivitetsnivået som 

man har kontroll på, til utfallsnivået hvor det forventes endringer i målgruppens bevissthet, holdninger 

og atferd.  

Når innfrielsen av utfallsmål blir utløsende faktor for utløsning av midler, blir dette naturlig et sterkt 

fokus for kommunen i anskaffelsesprosessen. Vi spør oss om dette kan ha fortrengt blikket for den 

helhetlige virkningskjeden. Denne er ikke artikulert og fremstilt, og det har ikke vært påkrevd i 

anskaffelsesprosessen at søkerne skulle fremstille en virkningskjede for sine intervensjoner. Rett nok 

har søknaden tatt for seg brukerreisen for tiltaket, men denne er primært en faseinndeling. Den tar i 

mindre grad for seg de operative stegene som skal gi endringene i målgruppen, og den reflekterer 

mindre over hva som ligger innenfor og utenfor prosjektets kontroll.   

Så sent som i andre styringsgruppemøte i piloten oppstod diskusjon og høyttenkning rundt mulige 

hensiktsmessige operative indikatorer for BitRs intervensjon og fremdrift. Dette er komponenter som 

etter vårt skjønn burde vært utarbeidet allerede i søknadene i anskaffelsesprosessen, og som kunne 

vært tatt opp til revidering i disse møtene. Indikatorene som er utarbeidet for prosjektet er i hovedsak 

de kontraktsmessige indikatorene som definerer utfallsnivået som skal utløse midler.  

Styringsgruppen har etter vårt syn manglet et oversiktsobjekt å samle seg rundt. Virkningskjeder er et 

typisk slikt oversiktsobjekt som viser nettopp progresjonen og sammenhengen mellom 

innsatsfaktorene, aktivitetene og utfallsmålene i målgruppen, samt tilhørende indikatorer. Det vil være 
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et godt utgangspunkt nettopp for læring og justeringer underveis i prosjektet. Det gjør det også 

betydelig enklere å identifisere helhetlige sammenhenger og antakelser rundt BitRs intervensjon. En 

etablert virkningskjede er med andre ord like nyttig for tjenestetilbyderen som den er for 

styringsgruppen i stort.  

Nordiske perspektiver og pilotens volum 

En nordisk tilnærming til effektkontrakter innebærer en høyere involvering av det offentlige enn i 

andre kontekster med et mindre utbygd velferdssamfunn. I en nordisk velferdsstatskontekst finnes det 

som regel offentlige tjenesteleverandører og en vifte med eksisterende tiltak myntet på sosiale 

problemer. I rapporten skjeler vi til effektkontrakter i andre land, spesielt Finland. Landet har hatt en 

større satsing på effektkontrakter over lengre tid.  

Det finske Sitra er et innovasjonsagentur med mandat fra den finske riksdagen og formål om å etablere 

et økosystem for «social impact investments». Institusjonen har siden 2014 arbeidet med å kartlegge 

markedet, beskrive samfunnsmessige utfordringer og bringe sammen aktører som ønsker å bidra til å 

løse dem. Sitra har blant annet:  

• fremmet bruken av effektkontrakter og støttet aktører som har vært involvert i kontraktene, 

gjennom å initiere og bidra med finansiering, ta rollen som tilrettelegger og spre kunnskap 

blant investorer, offentlig sektor og potensielle tjenesteleverandører; 

• arrangert kompetansehevingstiltak for tjenesteleverandører i form av «Impact Accelerator 

Programs», som var intensive opplærings- og mentoreringsprogrammer som varte i omtrent 

to-tre måneder. Innholdet i programmet var orientert rundt å forstå og anvende virkningskjeder 

(«impact chains») og utvikle en levedyktig forretningsmodell. Dette ble videreført som kortere 

workshop-baserte «Impact Boot Camps» (Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea 

Region 2019); 

• jobbet med å etablere et felles begrepsapparat og bruke sosial markedsføring som verktøy for 

atferdsendring. 

Det finske eksempelet står i kontrast til situasjonen i Norge. Det finnes ingen sammenliknbar aktør 

som Sitra. Den norske situasjonen kan ikke tjene som sammenligning, og dette er heller ikke noe som 

skapes gjennom enkeltstående piloter. I et nordisk perspektiv er det derfor grunn til å reflektere rundt 

hensiktsmessigheten på størrelsen, omfanget og volumet på piloten og konteksten for satsingen.   
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1. Bakgrunn  

Formålet med pilotprosjektet er å prøve ut effektkontrakter (tidligere kalt «velferdsobligasjoner») som 

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

kriminalitet. Pilotprosjektet skal gjennomføres i et interkommunalt samarbeid i Vestfold.  

Bakgrunnen for pilotprosjektet kan spores tilbake til 2015 da det ble gjort kjent at Stortinget ba 

regjeringen sørge for at det ble etablert et pilotprosjekt med bruk av effektkontrakter (da omtalt som 

velferdsobligasjoner). Dette for å sikre bedre forebygging av og mindre tilbakefall til kriminalitet i 

aldersgruppen 18-301 år, jf. Innst. 305 S (2014-2015). Arbeids- og velferdsdirektoratet og 

Kriminalomsorgsdirektoratet fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til hvordan en pilot i tråd med 

Stortingets anmodningsvedtak kan gjennomføres (Meld. St. 17 (2016-2017), s. 160). Pilotprosjektet 

var tenkt gjennomført i utvalgte kommuner som søkte om deltakelse.  

Av søknaden fra Vestfold-kommunene vises det til invitasjon til kommunene om å delta i et 

pilotprosjekt med bruk av effektkontrakter, av 13. april 2018. Det ble tidligere levert søknad om 

utviklingsmidler fra Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord og Larvik kommune om deltakelse i 

utviklingsfasen av pilotprosjektet, og som senere ble innvilget. Kommunene har i 

prosjektutviklingsperioden hatt forslag om deltakelse i pilotprosjektet til politisk behandling. 

Søknaden vi viser til, er en fellessøknad fra Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Færder kommune om 

deltakelse. Det fremkommer her at denne er utarbeidet i samarbeid med selskapet Ephori Impact som 

har bistått kommunene gjennom prosjektutviklingsperioden. De fire Vestfold-kommunene 

representerer et felles pilotprosjekt med Larvik kommune i prosjektlederrollen. Prosjektet innebærer at 

kommunene og staten vil betale etterskuddsvis for en målbar reduksjon i tilbakefall til kriminalitet, 

blant en definert målgruppe.  

1.1 Kort om oppdraget 

Oxford Research gjennomfører en evaluering av pilotprosjektet med bruk av effektkontrakter som 

modell for å sikre bedre forebygging og mindre tilbakefall til kriminalitet. Formålet med oppdraget er 

å evaluere modellens funksjon og nytte, samt vurdere fordeler og ulemper relatert til andre modeller 

for resultatfinansiering. I tillegg vil det belyses om modellen i norsk sammenheng har potensiale til å 

sette økt fokus på forebyggende arbeid innen kriminalomsorgen, også om det kan bidra til å løse 

utfordringer med samarbeid på tvers av sektoransvar.  

Vårt oppdrag består av to hoveddeler: (1) en implementeringsstudie og (2) en modellvurdering av 

effektkontrakter. Denne rapporten er et resultat av implementeringsstudien. Mer konkret beskrives 

prosessene knyttet til etableringen av pilotprosjektet i Vestfold. I modellvurderingen vil vi gjennomgå 

og beskrive den eksisterende internasjonale erfaringen med modellen, samt vurdere effektkontrakter i 

 
1 Målgruppen ble på et senere tidspunkt utvidet til aldersgruppen 18-40 år.  
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lys av alternative finansieringsmodeller. På bakgrunn av dette vil vi utarbeide anbefalinger for videre 

bruk av modellen.  

Det er utenfor vårt oppdrag å samle inn data om hvorvidt tiltaket har nådd resultatmålet som utløser 

tilbakebetaling. Larvik kommune skal, som oppdragsgiver for anskaffelsen av tiltakene, samle inn data 

og foreta effektberegningene som utløser/ikke utløser tilbakebetaling. Oxford Research vil på sin side 

kunne ha vurderinger av disse prosessene senere i oppdraget.  

1.2 Kort om aktørbildet  

Aktørene i dette pilotprosjektet karakteriseres for å være både private og offentlige aktører, og med 

ulik grad av involvering. Flere aktører opptrer riktignok både som enkeltaktører og som representanter 

for en større organisasjon, og besitter innflytelse i kraft av sin posisjon eller ved å tilby viktige 

ressurser for prosjektet. I denne rapporten omtales aktørene på organisasjonsnivå, og ikke på 

individnivå.  

Stat – tilrettelegger 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har et nasjonalt 

ansvar. Oppdraget er gitt av direktoratenes respektive departementer.  

 

For å sikre kunnskapsutvikling og samarbeid på tvers, herunder i kontraktsutformingen, og bidra til at 

kommunene utvikler bærekraftige modeller som kan gjenbrukes på andre sosiale formål, skal 

direktoratene initiere kunnskaps- og erfaringsdeling mellom prosjektene. Kommunenes sentralforbund 

(KS) vil være en samarbeidspartner på nasjonalt nivå. 

 

Investor 

At det er ulike investorer som tar den økonomiske risikoen er det sentrale kjennetegnet for en ordning 

med effektkontrakter. Dersom modellen greier å tiltrekke seg finansiering fra ulike aktører, kan dette 

være med på å øke ressursene til tidlig innsats og oppfølging. Ferd Sosiale Entreprenører inngår som 

investor i denne effektkontrakten.  

Kommunene 

Kommunene har en sentral rolle i prosjektet. Det følger av ansvarsforholdet mellom kriminalomsorgen 

og kommunene i tilbakeføringsarbeidet etter soning. Den straffedømtes hjemkommune, i samarbeid 

med andre offentlige aktører, har ansvaret for å sikre en god tilbakeføring til samfunnet, herunder 

botilbud, behandlingstilbud mv. I perioden etter løslatelse kan det være behov for å styrke 

oppfølgingen av enkeltpersoner og i dette arbeidet står kommunale tjenester sentralt. De fire Vestfold-

kommunene (Færder, Sandefjord, Tønsberg og Larvik) representerer i felleskap pilotprosjektet, og 

Larvik kommune er prosjektleder.  

 

AVdir og KDI har etablert et samarbeid med KS som støtter prosjektet og vil kunne være bidragsyter 

inn i arbeidet som rådgiver og støttespiller for deltakende kommuner.  

 

Tilrettelegger 

I modeller for effektkontrakter finnes det ofte en eller flere tilretteleggere. Disse spesialiserer seg på å 

kople parter, herunder offentlige virksomheter, tjenesteleverandører og investorer, gjøre foranalyser og 



Evaluering av forsøk med effektkontrakter i en norsk kommunal kontekst   

8 

gi bistand inn i kontraktsforhandlinger. I denne modellen har Ephori Impact blitt engasjert som 

tilrettelegger av deltakende kommuner. Ephori Impact har, på oppdrag for de fire kommunene, 

utarbeidet en rapport som følger prosjektutviklingsperioden for pilotprosjektet.  

 

Tjenesteleverandør 

Tjenesteleverandør er utførende ledd, det vil si den eller de som gjennomfører oppdraget. Det er i 

utgangspunktet den enkelte kommune og investor som velger tjenesteleverandør, men i denne 

modellen har også Ephori Impact vært sentral i utvelgelsen. Investor har imidlertid ikke vært engasjert 

i denne prosessen. Dette fordi Ferd ønsket å være investor uavhengig av hvilken tjenesteleverandør 

som ble valgt.  

Følgelig kan tjenesteleverandør være en frivillig organisasjon, sosiale entreprenører (kommersielle og 

ideelle), kommersielle foretak eller en kombinasjon av disse. Offentlig sektor kan ikke selv være 

tjenesteleverandør i dette prosjektet, samtidig vil deltakerne i prosjektet ha de rettighetene til offentlige 

tjenester som vanlig. Stiftelsen Back in the Ring (BitR) er tjenesteleverandør i denne effektkontrakten.   

Brukerne – målgruppen  

Målgruppen for pilotprosjektet er gjengangere i aldersgruppen 18-40 år. Om mulig skal personer under 

30 år gis prioritet. Med gjengangere menes i denne sammenheng personer som soner en ubetinget 

straffereaksjon, og som tidligere har hatt minst en ubetinget straff. Tiden fra tidligere ubetinget 

straffereaksjon (ferdig sonet) til nåværende ubetinget straffereaksjon skal ikke overstige tre år (målt 

fra tidspunkt for siktelse. Tiden fra ny siktelse til dom og senere soningstidspunkt, trekkes fra).  

Det er mulig å delta i prosjektet også i tilfeller der de/den tidligere ubetingede straffereaksjonen var 

ungdomsstraff, helgjennomføring og delgjennomføring med EK (elektronisk fotlenke.) Soning eller 

straffereaksjoner som inkluderer EK samfunnsstraff og prøveløslatelse ekskluderer ikke deltakelse fra 

prosjektet. Tilsvarende gjelder ved forvaring. 

Gjengangere er en sentral målgruppe fordi de rent samfunnsøkonomisk og kriminalpolitisk er 

ansvarlige for mange og hyppige lovbrudd, samtidig som de opptar kapasitet innenfor 

fengselsinstitusjonene. 

 

Styringsgruppe 

I de fleste effektkontrakter internasjonalt har det vært opprettet styringsgrupper som fastsettes forut for 

prosjektstart, og som møtes gjennom prosjektperioden. Slike styringsgrupper består gjerne av 

representanter fra hver av partene i prosjektet, mer konkret investor, tjenesteleverandør, offentlig 

oppdragsgiver (stat og kommune) og eventuelt tilrettelegger og/eller evaluator (Ephori, 2018). Det er 

imidlertid ingen ekstern part som skal foreta evalueringen av resultatoppnåelse i tiltaket. Tilrettelegger 

deltok i første styringsgruppemøte, men fullførte sitt oppdrag kort tid etter og forlot dermed prosjektet.  

1.3 Kort om metode og utfordringer i oppstarten  

Denne delleveransen bygger på en kombinasjon av ulike datainnsamlingsverktøy. Det er benyttet 

intervjuer, dokumentstudier og observasjon av styringsgruppemøter. Oxford Research fikk tilgang på 

opplysninger og adgang til møtevirksomhet i etterkant av at anskaffelsesprosessen og påfølgende 

kontraktsforhandlinger var ferdigstilt. Denne innledende delen av prosjektet i Larvik har derfor ikke 
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vært gjenstand for observasjon, men snarere vært vurdert i retrospekt ut fra dokumentstudier og 

intervjusamtaler med involverte aktører. Ved oppstart av styringsgruppemøter har likevel Oxford 

Research blitt invitert inn som observatør.  

Innledende fase 

I oppdragets innledende fase ble det gjennomført dokumentstudier og eksplorative intervjuer for å 

skape et forståelsesgrunnlag av feltet, og for å kunne utlede mer presise datainnsamlingsverktøy.  

 

Kvalitative intervjuer  

Intervjuene har vært gjennomført med sentrale aktører i Larvik kommune, tilbydere som leverte tilbud 

i fase to av anskaffelsesprosedyren, tilrettelegger i pilotprosjektet og investor. Intervjuene har bidratt 

til kunnskap om pilotprosjektet i Vestfold, særlig med henblikk på anskaffelsesprosedyren forut for 

kontraktsinngåelse. I tillegg har vi intervjuet representanter fra selskaper internasjonalt med inngående 

kompetanse og erfaring på effektkontrakter. På denne måten har vi tilegnet oss bredere innsikt i 

modellens formål og virkemåte. Totalt har vi gjennomført om lag 12 intervjuer med sentrale aktører 

(Larvik kommune, tilbydere, Ephori Impact, Ferd Sosiale Entreprenører og eksperter på 

effektkontrakter i internasjonal sammenheng).   

 

Dokumentstudier 

Denne delleveransen bygger i stor grad på dokumentstudier. Etter at kontrakten mellom Larvik 

kommune og BitR ble signert i mai 2021, fikk vi oversendt en rekke dokumenter tilknyttet 

anskaffelsesprosedyren samt kontraktsdokumenter, fra Larvik kommune. Førstnevnte innebærer blant 

annet utlysningen fra Larvik kommune med tilhørende oppdragsbeskrivelse, søknad fra tilbyderne, 

diverse kommunikasjon mellom tilbydere og kommunen, samt annonsering av vinnende anbud. 

Kontraktsdokumentene består av selve kontrakten og vedlegg til denne, for eksempel alminnelige 

kontraktsvilkår og forslag til evalueringsmetode og betalingsmodell. Ettersom intervjuene ble 

gjennomført forut for kontraktsinngåelsen, utgjør derfor kontraktsdokumentene grunnlaget for å belyse 

kontraktfasen.  

 

Det er benyttet omfattende internasjonal litteratur for å få et mer solid kunnskapsgrunnlag for 

modellen. Især har det vært aktuelt å skjele til litteratur som tar for seg erfaringer fra Finland og 

Sverige, men selvsagt også til Storbritannia som lanserte den første effektkontrakten innen 

kriminalomsorgen. I tillegg til sentrale dokumenter nevnt ovenfor, har vi benyttet diverse rapporter 

som har vært utviklet i forbindelse med dette pilotprosjektet. Til sammen utgjør nevnte dokumenter et 

godt datagrunnlag for denne delleveransen.  

 

Observasjon 

Pilotprosjektet er organisert med en styringsgruppe som skal følge prosjektet, vurdere fremgangen og 

diskutere mulige endringer som kan bedre resultatoppnåelsen. Til nå har det vært gjennomført to 

møter i styringsgruppen, hvor Oxford Research har deltatt som observatør. Erfaringer fra de to første 

styringsgruppemøtene fremkommer derfor i denne delleveransen.  
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2. Effektkontrakter som modell 

Effektkontrakter er den norske betegnelsen for «Social Impact Bonds» («SIBs») som har erstattet det 

direkte oversatte «velferdsobligasjoner». Modellen ble for første tatt i bruk i England (Peterborough) 

for om lag ti år siden i et prosjekt som skulle redusere gjengangerkriminalitet. Som flere har påpekt er 

«obligasjoner» en misvisende merkelapp, ettersom en SIB ikke er et gjeldsinstrument, men en 

utfallsbasert kontrakt. Effektkontrakter brukes til å finansiere en tjeneste, men utbetalingen er betinget 

av at på forhånd avtalte utfallsmål blir oppnådd. Modellen inngår i bredere trender, både knyttet til 

«impact investing» og til «Payment-by-results» (PbR), men passer ikke entydig inn i etablerte 

teorirammeverk og begrepsapparater innenfor samfunnsvitenskapen (Albertson m. fl. 2020).  

Impact-investeringer skal føre til avkastning av sosial eller miljømessig art i tillegg til økonomisk 

avkastning. Andre begreper som er i omløp knyttet til denne trenden er «social finance», «double 

bottom line», «social returns on investment», og som henger tett sammen med sosialt entreprenørskap. 

Gjennom å investere i sosiale entreprenører, unoterte selskaper, sosiale bedrifter, frivillige 

organisasjoner og andre aktører som primært har et ideelt formål, der man aksepterer en lavere 

avkastning enn markedsverdi eller kun tilbakebetaling, skal impact-investeringer muliggjøre sosialt 

entreprenørskap (Ephori Impact 2016). 

«Payment by results» eller «Pay for success» er knyttet til en mer generell bevegelse innenfor offentlig 

forvaltning i retning av økt mål- og resultatstyring, knyttet til New Public Management-reformbølgen 

(NPM)2. Effektkontrakter har mange likhetstrekk med NPM, særlig når det gjelder fokuset på 

kontraktsvilkår, måling og incentiver, samt oppdeling av tjenestelevering i en bestiller-utfører-modell. 

Imidlertid har effektkontrakter både et samstyrings- («governance») og innovasjonsfokus som ikke 

passer tydelig inn i den lineære produksjonstankegangen i NPM (Osborne 2017). Effektkontrakter skal 

legge til rette for et samarbeid med interessenter og bærer mange likhetstrekk med 

samskapingstrenden (co-creation), der konsepter som kvadruppel-helix-samarbeid3 og innovative 

anskaffelser er sentrale. Samtidig er de sterkt formaliserte avtaler inngått mellom et begrenset antall 

aktører. Kontrakter som sådan er ofte uegnede virkemidler for å støtte oppunder fri og 

samarbeidsorientert kunnskapsutveksling med involvering av lokalsamfunn og brukere (Albertson m. 

fl 2020). 

 

 
2 New Public Management er en hybrid reformbølge kjennetegnet av følgende elementer: (1) Oppsplitting og 

desintegrering av homogene forvaltningsorganisasjoner gjennom horisontal og vertikal differensiering eller 

spesialisering, herunder fristilling og endring i tilknytningsformer, (2) vekt på mer profesjonell ledelse i 

offentlige organisasjoner, med mer autonomi for ledere til å velge virkemidler og bestemme over bruken av 

ressurser lokalt, (3) mål- og resultatstyring med resultatmål, rapportering av resultater og belønnings- og 

straffesystemer, endring i personalpolitikken, med vekt på kontrakter, prestasjonslønn og lønnsulikhet, og mer 

midlertidighet i ansettelse, (4) økt vekt på serviceorientering, servicekvalitet, brukerstyring og tjenesteyting, 

samt (5) kostnadskutt og budsjettdisiplin (Christensen et al. 2007: 99). 
3 Kvadruppel-helix-samarbeid er en økosystem-modell for innovasjonsprosesser der det er samspill mellom 

akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggere/frivillig sektor (Rønning 2021) 
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2.1 Modellens formål og virkemåte 

Effektkontrakter er en finansieringsmodell for et samarbeid med fordeling av ansvar og risiko, som 

regel mellom offentlige og private aktører. Ifølge KS benyttes finansieringsmodellen for tre primære 

formål: (1) Skalering av eksisterende sosiale tiltak, (2) innovasjon knyttet til oppnåelse av bedre 

resultater i eksisterende tiltak og i utviklingen av nye tiltak, samt (3) kunnskap om hvilke tiltak som 

fungerer, ikke fungerer og hvorfor (KS, 2018).  

Tankegangen som ligger bak utviklingen av effektkontrakter bygger på et konseptuelt rammeverk som 

kalles «endringsteori», der man framstiller målstrukturer for tiltak, prosjekter eller drift i form av 

«resultat-» eller «virkningskjeder». Virkningskjeder brukes til å vise hvordan man ser for seg at en 

sosial intervensjon skal oppnå mål: Innsatsfaktorer (resources) skal muliggjøre aktiviteter, som skal 

føre fram til leveranser av tellbare produkter eller tjenester (outputs). Leveransene skal i sin tur lede til 

resultater (outcomes), som er konkrete, ønskede endringer hos dem som har mottatt tjenesten eller 

produktet. Summen av resultater fra intervensjonen omtales som dens virkninger eller 

samfunnseffekter (impact).  

Effektkontrakter utformes med utgangspunkt i outcomes og impact. I motsetning til å betale for 

produkter eller tjenester, betaler man for oppnådde resultater og de samlede virkningene.  

I figuren nedenfor er virkemåten til finansieringsmodellen illustrert og beskrevet, og viser de logiske 

stegene i hvordan en «klassisk» effektkontrakt kommer i stand og blir gjennomført for å løse en sosial 

utfordring. 

Figur 1: Effektkontrakters virkemåte 
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Det er verdt å merke seg at en effektkontrakt vanligvis er en resultatbasert kontrakt mellom det 

offentlige, leverandører av sosiale programmer og private investorer som skal redusere forekomsten av 

et sosialt problem. En offentlig myndighet definerer og prioriterer problemet, investorene bidrar med 

kapital, tjenesteleverandørene gjennomfører tiltak og en uavhengig aktør (eller objektiv 

verifiseringsmekanisme) vurderer om effektmålene er nådd. Hvis resultatene er oppnådd, 

tilbakebetaler den offentlige myndigheten beløpet som er investert i tillegg til en avtalt avkastning. 

Hvis utfallsmålene ikke nås, blir det ingen utbetaling. 

Sosiale problemer har, i tillegg til menneskelige omkostninger, finansielle omkostninger for det 

offentlige. Når investorene finansierer et tiltak, kan det gjerne være en oppskalering av en eksisterende 

aktivitet, koordinering av flere aktiviteter eller en helt ny tjeneste. Målet er at tiltaket skal lykkes med 

å redusere forekomsten av problemet med høyere grad av effektivitet enn man ville oppnådd ved en 

tilsvarende bevilgning til ordinære offentlige tiltak rettet mot målgruppen. Da vil man få en sosial 

gevinst og det offentlige vil i tillegg oppnå besparelser. På forhånd gjør man derfor beregninger 

knyttet til hvor mye det offentlige vil spare, gitt ulik grad av reduksjon i det sosiale problemet. I 

prinsippet skal disse besparelsene brukes til å betale for tjenesten og for risikoen som investoren er 

villig til å ta, i form av en tilbakebetaling med avkastning.  

I praksis er imidlertid dette et springende punkt, ettersom offentlige budsjettsiloer gjerne motvirker 

denne logikken: En besparelse for staten gir ikke nødvendigvis kommunen et romsligere budsjett. I 

kontrakten settes et resultatmål basert på hva som vil være gode nok resultater til at det vil kunne la 

seg forsvare å betale en forhåndsdefinert sum for de oppnådde resultatene. Hvis ikke tjenesten oppnår 

gode nok resultater, vil heller ikke det offentlige måtte betale investoren. En tilrettelegger kan koble de 

forskjellige aktørene og bidra med å utforme kontrakten, og ofte vil man la en uavhengig instans stå 

for selve resultatmålingen eller utformingen av verifiseringsmekanismen.  

2.1.1 Incentivstruktur og fleksibilitet 

Ifølge Jane Newman ved Social Finance UK,4 organisasjonen som først utviklet konseptet, er kjernen i 

en effektkontrakt at den som investerer pengene reelt har tatt på seg en risiko og dermed har en 

interesse i å sørge for at resultatene materialiserer seg, slik at de ikke taper pengene de har investert.5 

Dette betyr at effektkontrakter kun bør brukes i tilfeller der det er usikkerhet knyttet til hvordan man 

kan løse problemet og det ikke er sikkert at man vil klare å oppnå resultatene. Effektkontrakter egner 

seg altså godt når oppgaven er krevende og en løsning vil være verdifull. Når investoren står i fare for 

å tape pengene sine, er tanken at de vil ta en mer aktiv rolle enn vanlig som støtte for 

tjenesteleverandøren, for å påse at de lykkes. Man utformer altså en insentivstruktur som skal gi 

tiltaket medvind.  

Et annet viktig poeng er at ved å betale for resultater og ikke aktiviteter, tillater man 

tjenesteleverandøren å justere tjenesten sin underveis basert på læring. Den vanligste måten å utforme 

kontrakter på er som en leveranse av noen forhåndsdefinerte aktiviteter. En slik kontrakt fastsetter et 

volum som skal leveres, og det kan innebære kontraktsbrudd å utføre noe annet enn det som eksplisitt 

 
4 Intervju – Jane Newman 
5 Intervju – Jane Newman 
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er avtalt. Med en effektkontrakt er det derimot kun resultatene som betyr noe, og det gir høy grad av 

fleksibilitet. Modellen innbyr dermed til innovasjon og kontinuerlig forbedring. 

2.1.2 Indikatorer med økt relevans 

I forlengelsen av dette vektlegger Tomas Bokström, som leder Social & Health Impact Center ved 

RISE Research Institutes of Sweden, at man gjennom bruk av effektkontrakter gir anledning til å 

utvikle mer relevante indikatorer for å måle kvalitetsforbedring. Poenget hans er som følger:  

[I Sverige er det en] motreaksjon mot NPM og den kan man forstå, ettersom man måler mange 

unødvendige saker […] Jeg merker at [effektkontrakter] ofte misforstås, at det handler om å 

kontrollere de som skal gjennomføre, men det dreier seg om å muliggjøre innovasjon og kreativitet og 

så videre […] Man skulle kunne se det som en måte å faktisk realisere mange av de gode intensjonene 

bak NPM, om man hadde forstått hva som egentlig ville fungere – å desentralisere utformingen av 

relevante måleindikatorer og kvalitetsforbedring til dem som har best innsikt i hva som faktisk skjer.6 

I utformingen av en effektkontrakt skal man komme fram til en målsetting om forbedring i noe som 

både er viktig og målbart. Det motvirker dermed problematikk knyttet til målforskyvning, der 

irrelevante måleindikatorer fører til at tjenesteleverandøren fokuserer på det som skal rapporteres på, 

heller enn tingene som de ser at faktisk fungerer for å løse problemet. 

2.1.3 Tilpasning til en nordisk kontekst 

Overføring av innovative modeller mellom ulike nasjonale kontekster krever en særlig 

oppmerksomhet om hvilke kulturelle normer og verdier som kan true modellens effekt i en ny 

kontekst. Ifølge Brown (2021) bør implementering av en innovativ modell i en ny kontekst inkludere 

forskere og praktikere både fra det opprinnelige miljøet hvor nyskapingen skjedde, og fra den nye 

konteksten hvor modellen nå skal implementeres. Særlig understrekes betydningen av en god 

forståelse av målgruppen og en revidert endringsteori hvor man tar mulige kulturelle eller 

kontekstavhengige forhold på alvor: «Be explicit about which cultural dimensions threaten the 

programme and what cultural distance the model has to travel» (Brown, 2021). Dette er videre 

formulert som et eksplisitt råd om å inkludere personer med god lokalkunnskap og forståelse av 

målgruppen:  

Step 2: Identify and engage local stakeholders with an in-depth knowledge of the target population 

and local community. Facilitate a participatory process through which information is gathered on the 

local cultural context. Engage with the wider community. (Brown, 2021) 

En nordisk tilnærming til effektkontrakter innebærer en høyere involvering av det offentlige enn i 

andre kontekster med et mindre utbygd velferdssamfunn. I den anglosaksiske verden, i afrikanske land 

eller India, der effektkontrakter har bredt om seg, finnes det som regel ikke offentlige tiltak på feltet. I 

slike sammenhenger er effektkontrakt dermed en metode for å få tjenesten på plass. I en nordisk 

 
6 Intervju – Tomas Bokström  
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velferdssatskontekst finnes det som regel offentlige tjenesteleverandører og en vifte med eksisterende 

tiltak, som en effektkontrakt helst ikke bør konkurrere med, dersom man skal få med seg offentlig 

sektor på laget. Tilpasningen av modellen i Finland viser at det ikke behøver å være slik at investoren i 

en effektkontrakt er en privat aktør – det kan like gjerne være en måte å fordele risiko og kostnader 

mellom forvaltningsnivåer i offentlig sektor ved utprøving av innovative tjenester, ifølge Mika Pyykko 

ved Sitra, det finske innovasjonsfondet.7 

I Finland har Sitra hatt en nøkkelrolle når det gjelder å etablere et økosystem for «impact-

investeringer», og de startet dette arbeidet som et «key focus area» i mai 2014. De har arbeidet med å 

kartlegge markedet, beskrive samfunnsmessige utfordringer og bringe sammen aktører som ønsker å 

bidra til å løse dem. Videre har de arbeidet med å samle inn og gjøre benchmarkingsdata offentlig 

tilgjengelig, utvikle standarder for måling, samt å støtte utvikling av et impact-investeringsfond i 

Finland. Videre har de fremmet bruken av effektkontrakter og støttet aktører som har vært involvert i 

kontraktene, gjennom å initiere og bidra med finansiering, ta rollen som tilrettelegger og spre 

kunnskap blant investorer, offentlig sektor og potensielle tjenesteleverandører. I tillegg har de 

arrangert kompetansehevingstiltak for tjenesteleverandører i form av Impact Accelerator Programs, 

som var intensive opplærings- og mentoreringsprogrammer som varte i omtrent to-tre måneder. 

Innholdet i programmet var orientert rundt å forstå og anvende programteori (impact chains) og 

utvikle en levedyktig forretningsmodell (Sitra 2015). De ble videreført som kortere, workshop-baserte 

«Impact Boot Camps» (Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea Region 2019). De har også 

jobbet med å etablere et felles begrepsapparat og bruke sosial markedsføring som verktøy for 

atferdsendring. 

I 2017 satte de sammen en nasjonal styringsgruppe, der investorer, offentlige myndighetspersoner, 

representanter for tjenesteleverandører og forskningsinstitusjoner ble invitert inn. Finland ble også 

invitert inn i «Global Steering Group for Impact Investment», som fremmer etableringen av et globalt 

marked for Impact-investeringer, gjennom å utarbeide felles uttalelser og anbefalinger, formidle 

informasjon og støtte utviklingen av nasjonale markeder. Den første effektkontrakten i Norden, 

«Occupational well-being (TyHy-SIB)» ble delfinansiert av Sitra og de tok også del i det andre SIB-

prosjektet, «fast employment and integration of immigrants (Koto-SIB)» som med et budsjett på 14,2 

millioner € er blant de største effektkontraktene som har blitt gjennomført på verdensbasis. Til dags 

dato er 11 effektkontrakter enten avsluttet, pågående eller planlagt i Finland (Det finske Arbeids- og 

næringsministeriet 2021). Den finske modellen for effektkontrakter er framstilt i figuren under:  

  

 
7 Sitra er et innovasjonsagentur som har sitt mandat fra Finlands riksdag og sitter på et fond bestående av 976 

millioner euro ved utgangen av 2020. For mer informasjon, se: https://www.sitra.fi/en/   

https://www.sitra.fi/en/
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Figur 2: Strukturen for finske effektkontrakter 

 

De viktigste strukturelle grepene som er gjort i den finske modellen, er tilføyelsen av en 

«Program/Fund Manager» som er spesielt ansvarlig for å: 

• Planlegge og administrere prosjektet 

• Bygge opp det finansielle instrumentet i form av et Limited Partnership – et fond tilsvarende 

den norske selskapsformen K/S (kommandittselskap) 

• Skaffe til veie kapital og forvalte fondet 

• Prosjektorganisering i henhold til utfallsmålene i samarbeid med forskjellige 

tjenesteleverandører 

• Oppfølging, delrapportering og sluttrapportering 

I tillegg kan det nevnes at man i den finske modellen tilknytter seg flere tjenesteleverandører. Dette 

gjør det mulig å adressere det sosiale problemet gjennom et koordinert samarbeid fra flere vinkler. 

Man har også muligheten til å undersøke hva som fungerer underveis, og eventuelt bytte ut 

tjenesteleverandører som ikke oppnår resultater. 

Det er også verdt å merke seg at man i Finland har lagt stor vekt på å gjøre et grundig forarbeid for å 

forstå og modellere de grunnleggende årsakene til det sosiale problemet, og til å definere en målsetting 

for den samlede virkningen man har som mål å oppnå ved hjelp av intervensjonen. Modelleringen 

handler om å spesifisere hvor mye man ønsker at tilstanden samlet sett skal endres i løpet av et gitt 

tidsrom (impact), for deretter å identifisere hvilke konkrete endringer som må finne sted for at de 

samlede virkningene skal materialisere seg (outcomes). Videre, må man identifisere hvilke 

tjenester/produkter/aktiviteter (outputs) som trengs for å produsere disse endringene, og hva som vil 
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trengs av penger, menneskelige ressurser og utstyr (inputs). På bakgrunn av modelleringen utformes 

indikatorer. Indikatorer knyttet til resultater/virkninger skal brukes til å avgjøre om tilbakebetaling 

skal finne sted. I tillegg skal andre indikatorer, knyttet til tjeneste/-produktnivået og prosessen, 

benyttes i prosjektstyringen. 

Erfaringer fra Finland med bruk av effektkontrakter  

I utgangspunktet så man for seg at effektkontrakter kunne være et skalerbart standardverktøy som 

skulle brukes til å effektivisere driften kommunale tjenester. Det viste seg imidlertid at hvert prosjekt 

måtte bygges opp fra grunnen av, og at modellen ikke kunne «kopieres» direkte. I hvert fall på 

pilotstadiet, har hvert prosjekt krevd egen modellering og utforming, ettersom behovene og tjenestene 

har vært så forskjellige. 

Det var tydelig for de involverte aktørene at det ville ta tid å utforme prosjektene i utprøvingsfasen, på 

grunn av det store antallet involverte organisasjoner, og de komplekse samfunnsutfordringene som 

skulle adresseres. Videre krever analyser av årsakene til de ulike problemene mye arbeid. Likevel tok 

planleggingen lengre tid enn antatt, slik at prosjektene kom senere i gang enn de involverte aktørene 

hadde sett for seg. 

Modelleringsarbeidet gjorde imidlertid at man fikk et tydeligere utgangspunkt for implementeringen 

av tiltakene og fikk et mer helhetlig bilde av det forebyggende arbeidet i kommunene. Modelleringen 

ga lokale myndigheter og tjenesteleverandører verdifull informasjon om tjenestene og hull i 

tjenestetilbudet. Det ble i tillegg tydelig om kvaliteten på dataene som kommunene rutinemessig 

samler inn om tjenestene, var dekkende og høy nok til å danne grunnlag for å planlegge en 

effektkontrakt.  

Effektkontrakter bringer sammen private investorer, sosiale entreprenører og kommunale 

myndigheter, noe som både gir muligheter for læring, men også potensial for konflikter. For eksempel 

har offentlig ansatte gitt uttrykk for at målene settes for lavt, slik at det blir for lett for investorene å få 

avkastning, men også omvendt, at investorene opplever at avkastningen er for lav i forhold til risikoen 

de påtar seg. I tillegg har det vært praktiske utfordringer knyttet til hvordan man skal behandle 

effektkontrakten i kommunale budsjetter og regnskap, blant annet hvordan avkastningen til 

investorene skal redegjøres for og føres.8  

2.2 Et samfunnsøkonomisk perspektiv på effektkontrakter 

I denne delen av kapitlet legges en samfunnsøkonomisk tilnærming til grunn, og vurderingene hviler 

på det som i faget er kjent som kontrakts- og incentivteori. Først gis en generell vurdering av 

konktraktslitteraturens relevans for temaet, før den aktuelle piloten drøftes i lys av etablert teori. Vi 

vektlegger det vi oppfatter som de sentrale utfordringene i piloten.  

 
8 https://www.sitra.fi/en/articles/1-buying-results-sitra-and-the-five-year-impact-investing-journey/  

https://www.sitra.fi/en/articles/1-buying-results-sitra-and-the-five-year-impact-investing-journey/
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2.2.1 Relevante innsikter fra kontraktslitteraturen  

Som nevnt er resultatbasert kompensasjon et generelt kjennetegn ved incentivkontrakter, og rikt 

behandlet i kontraktslitteraturen9. Kontraktslitteraturens utgangspunkt er relasjonen mellom en 

prinsipal (prosjekteier) og en agent (utfører), der agenten har privat informasjon om essensielle forhold 

ved prosjektutførelse, det være seg kostnadsstrukturen, potensialet for å utvikle god kvalitet, 

innovasjonspotensialet osv. Siktemålet for prinsipalen er å utforme kontrakten på en slik måte at 

agenten, dvs. utføreren, har incentiver til å opptre i samsvar med prinsipalens målsettinger med 

prosjektet. Det reiser noen utfordringer, hvorav de viktigste fra litteraturen kan beskrives som i 

avsnittene nedenfor. Som vi kommer tilbake til, har disse momentene i varierende grad relevans for en 

vurdering av piloten. 

2.2.2 Betydningen av målbarhet 

Det første momentet vedrører betydningen av målbarhet. Resultatbelønning fordrer et observerbart og 

avtalefestet mål på resultat. I praktiske sammenhenger vil noen dimensjoner innenfor et prosjekt være 

kvantifiserbare, som f.eks. antall registrerte utførte tjenester. Mens det langs andre dimensjoner kan 

være utfordrende å måle resultatet, som f.eks. kvaliteten på de utførte tjenestene. Hvis kontrakten 

designes slik at resultatoppnåelse langs lett observerbare dimensjoner blir belønnet på bekostning av 

kanskje like viktige, men vanskeligere målbare dimensjoner, kan konsekvensen være som formulert i 

tittelen på en klassisk artikkel av Steven Kerry: “On the folly of rewarding A, while hoping for B”10. Å 

belønne kvantitet, og håpe på god kvalitet, er at klassisk eksempel. Denne effekten har store 

implikasjoner for vurderingen av hvor sterk incentivstyrken bør være, og da kanskje spesielt i 

kontrakter som vedrører sosiale utfordringer, der kvaliteten ofte tillegges betydelig vekt. 

2.2.3 Tidsperspektivet  

Et annet moment er tidsperspektivet. Verdiskapingen forbundet med innsats kan både ha langsiktige og 

kortsiktige effekter. F.eks. vil innsatsen i piloten kunne påvirke deltakergruppens adferd i ønsket 

retning under prosjektperioden, dvs. på kort sikt. Men den kan også – i varierende grad – påvirke den 

mer varige tilbøyeligheten til å utføre kriminelle handlinger. Og det er det siste, det som vi kan forstå 

som varige adferdsendringer, som er prosjektets primære formål. 

 

I kontrakten med BitR var belønningen knyttet til observerte tilbakefall under kontraktsperioden. 

Dermed belønnes kortsiktige virkninger, mens langsiktige effekter ikke får direkte betydning for 

belønningen. Vi kommer tilbake til denne spesifikke utfordringen ved prosjektdesignet i neste avsnitt. 

 

Generelt vil det kunne oppstå uheldige effekter på langsiktig verdiskaping hvis incentivene for sterkt 

knyttes til kortsiktig resultat. Samtidig vil det alltid være begrensninger, både av kontraktsmessig art 

 
9 For en diskusjon av litteraturen viser vi til Espen R. Moen, Dag Morten Dalen og Christian Riis (2003), «Privat 

arbeidsformidling», Forskningsrapport 9/2003, Handelshøyskolen BI. Denne rapporten drøfter en viktig sosial 

utfordring innenfor et kontraktsteoretisk rammeverk. For en mer generell teoretisk innføring i 

kontraktslitteraturen viser vi til Patrick Bolton og Mathias Dewatripont (2004), «Contract theory, MIT press. 
10 Artikkelen ble publisert i Academy of Management Journal, 18(4), 1975. 
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og av hensyn til mer praktiske forhold, knyttet til å etablere belønningsmekanismer som hviler på 

observerte realisasjoner langt frem i tid. 

2.2.4 Incentivene til samarbeid og gratispassasjerproblemet  

En tredje faktor vedrører virkningene av belønning på incentivene til samarbeid. Det er spesielt ett 

problem som oppstår ved individuelle incentivkontrakter, ved at individer i visse tenkte situasjoner 

kan være tjent med å avholde seg fra å samarbeide med kolleger, eller unnlate å dele relevant 

informasjon, for på den måten å styrke egen posisjon og øke egen belønning. 

I piloten er denne utfordringen i mindre grad et problem. Det er selskapet som blir belønnet, og 

selskapet har dermed incentiver til å samordne medarbeidernes innsats best mulig. 

Belønning av kollektivt resultat kan stimulere til samarbeid. Samtidig kan kollektiv belønning bidra til 

å pulverisere ansvaret og skape et gratispassasjerproblem. Dvs at individer begrenser egen innsats, og 

samtidig henter ut sin andel av en gevinst som i hovedsak er et resultat av øvrige deltakeres innsats. I 

prinsippet kan utfordringen med et gratispassasjerproblem reise seg i forholdet mellom investor og 

utfører i piloten. BitR og Ferd har hver lagt inn en million kroner, og mottar belønning hvis 

terskelverdien for resultatmål oppnås. Men i praksis er dette et problem som primært oppstår når det er 

mange aktører i samarbeidet, og varigheten av samarbeidet er begrenset. I piloten er det to selskaper 

som skal samarbeide tett over en lengre prosjektperiode, og det er grunn til å tro at partene evner å 

etablere en samarbeidsform som stimulerer til gjensidig innsats. 

2.2.5 «Multi-tasking» 

En fjerde faktor vedrører «multi-tasking». De fleste produksjonsaktiviteter er komplekse, med 

aktiviteter som har stor spennvidde. Det vil ikke minst gjelde oppfølging av sosiale utfordringer, der 

problemene er sammensatte, individene er ulike og unike, og der koordineringen av innsats blir et 

komplekst beslutningsproblem. 

I piloten blir problemet noe dempet ved at belønningsvariabelen ikke er et aktivitetsmål, men et 

resultatmål. Samtidig kan det argumenteres for at et resultatmål kan bli for endimensjonalt, og dermed 

får uheldige strategiske effekter – et problem vi kommer noe tilbake til. Men den generelle 

utfordringen er at det er svært vanskelig å utforme en belønningsfunksjon som gjenspeiler 

kompleksiteten i sammensetningen av innsats. Hvis kontrakten utformes slik at incentivene blir svært 

spisset langs noen dimensjoner – tilsiktet eller ikke – kan det gi uheldige sideeffekter. 

2.2.6 Incentivkontrakter versus effektkontrakter  

En viktig forskjell mellom incentivkontrakter, slik vi kjenner det fra kontraktslitteraturen, og 

effektkontrakter, er at kontraktslitteraturen ikke legger ex ante føringer på kontraktsdesignet. Tvert 

imot er kontraktsdesignet kun et virkemiddel til å realisere et mål. Incentivkontrakter blir dermed 

tradisjonelt utviklet gjennom en presis optimeringsprosedyre, der en med utgangspunkt i prinsipalens 

målfunksjon, og gitt den kunnskap man har om agentens informasjonsfortrinn og 

produksjonsforutsetninger, på fritt grunnlag utleder en optimal kontrakt. Den kan inneholde 

terskelverdier, men behøver ikke. 



Evaluering av forsøk med effektkontrakter i en norsk kommunal kontekst   

19 

Effektkontrakter er derimot et konsept der kontraktsrommet begrenses i utgangspunktet. Dvs, ved en 

effektkontrakt skal det være en terskelverdi, slik at belønning utløses kun hvis terskelverdien 

overstiges. 

2.3 Utfordringer i piloten  

I det videre drøfter vi ulike aspekter ved kontraktsdesignet som ble valgt i piloten. Vi tar for oss 

følgende momenter: 

Det første er sammenligningsgrunnlaget for prosjektet. For å kunne identifisere effektene som piloten 

har på tilbakefallsandelen, må det defineres et referansepunkt. I det videre omtaler vi et slikt 

sammenligningsgrunnlag som en «benchmark». Normal prosedyre er her å sammenligne resultatene 

for deltakerne i piloten med tilsvarende resultater som oppnås for en kontrollgruppe, og der 

kontrollgruppen får et likeverdig tilbud, men uten de elementene som piloten skal teste ut. Vi kommer 

tilbake til utfordringene som dette reiser for piloten. 

Det andre er seleksjonen av deltakere, som også har avgjørende betydning for evalueringen. Hvis 

seleksjonen er skjev, i den ene eller den annen retningen, blir det uklart om observerte effekter 

gjenspeiler seleksjonseffekter eller om de er reelle effekter av behandlingsmetodikken. 

Videre tar vi for oss problemet med «utsatt kriminalitet». For den enkelte kan deltakelse i prosjektet 

oppleves som meningsfullt. Hvis ny kriminalitet utøves, vil personen imidlertid bli avskåret fra videre 

deltakelse. Det kan gi incentiver til «utsatt kriminalitet», dvs. å vente med å utøve kriminelle 

handlinger til prosjektet er avsluttet. Det reiser spørsmålet om resultatmålet snarere bør knyttes til 

perioden etter avsluttet prosjekt, enn under prosjektperioden. 

Det fjerde punktet vedrører håndteringen av heterogenitet i målgruppen, og hvordan det kan påvirke 

utførers gjennomføring av piloten. Spesielt ved kontrakter med svært sterke incentiveffekter kan 

heterogenitet ha strategiske effekter på utøvers gjennomføring av piloten, og som dermed forstyrrer 

resultatene. 

2.3.1 Sammenligningsgrunnlaget  

Utgangspunktet for piloten er et ønske om å trekke nye erfaringer, og å vurdere hvilket potensial nye 

metoder kan ha i arbeidet med å redusere tilbakefallsproblemet innen kriminalitet. Det er imidlertid en 

stor utfordring forbundet med å designe piloten slik at man identifiserer reelle effekter. Ideelt sett 

ønsker en å isolere effekten av tiltaket, dvs. å sammenligne resultatet en oppnår hvis tiltaket 

iverksettes, med det resultatet en oppnår i en hypotetisk situasjon der tiltaket ikke fant sted. 

I prinsippet kan det gjøres ved å gjennomføre et kontrollert eksperiment med to grupper av deltakere, 

som forventningsvis har de samme forutsetningene, og der den ene gruppen deltar i tiltaket, og den 

andre gruppen, kontrollgruppen, ikke deltar. Siden resultater varierer av tilfeldige årsaker, bør 

eksperimentet ideelt sett gjentas, for å kunne trekke statistisk robuste konklusjoner. 

I den aktuelle piloten stilles en imidlertid overfor en rekke praktiske begrensninger. Spesielt er det en 

svært begrenset tilgang på potensielle deltakere, noe som gjør det vanskelig å etablere en parallell 
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kontrollgruppe. I det videre drøfter vi enkelte av de problemstillingene som vi oppfatter som sentrale 

for piloten. 

Hva skal testes i piloten?  

Det er viktig å avklare mer presist hva piloten skal teste. BitR leverte et tilbud som var et helhetlig 

konsept med aktiviteter og personlig oppfølging. Men vår forståelse er at det innovative elementet som 

ble vektlagt ved tildelingen, var bruk av yoga som virkemiddel til å påvirke individenes forutsetninger 

for livsmestring, og gjennom det redusere risikoen for tilbakefall. Vi viser her til 

bakgrunnsdokumentene. 

Men bruk av yoga var, som nevnt, ett av flere elementer i BitRs konsept. En viktig del av BitRs design 

av piloten var aktiv deltakelse i et sosialt nettverk, samt løpende oppfølging på det personlige plan. I 

tillegg var deler av gruppen fast bosatt på senteret der oppfølgingen ble gitt, og dermed hadde et fast 

tilholdssted av potensielt stor verdi. 

For gjennomføringen av piloten har det betydning om formålet er å identifisere potensialet ved yoga 

som metode, mer isolert, eller å fange opp de samlede effektene av BitRs metodikk. 

Begge målformuleringene gir mening. Det kan være av stor interesse å kartlegge effekten som en 

generell oppskalering av innsatsen kan gi. Det er en skalaeffekt som gir informasjon om hvilke 

resultater en kan forvente å oppnå gjennom en f.eks. 20 prosent økning i ressursinnsatsen overfor 

målgruppen. Men det er også meningsfullt å kartlegge effekten av yoga som metode i denne konkrete 

konteksten, dvs effekten av en alternativ metode. Men det er i den forbindelse viktig å foreta en 

avklaring av hva formålet med piloten er. Det setter premissene for valg av benchmark, hva som skal 

være sammenligningsgrunnlaget. 

Hvis poolen av potensielle deltakere er tilstrekkelig stor, kan en tenke seg å etablere en kontrollgruppe 

av deltakere som ikke får tilbud om tiltak. Det kan være en kontrollgruppe som får et tilbud som i 

omfang og karakter samsvarer med BitRs prosjekt, men uten tilbud om yoga. Det ville lagt grunnlaget 

for å identifisere den isolerte effekten av yoga som metode. Alternativt, eller i tillegg, kunne en teste ut 

effekten av dimensjonering av tiltak, gjennom en kontrollgruppe som får tilbud om en nedskalert 

versjon av BitRs konsept. 

Den svært begrensede tilgangen på potensielle kandidater gjør det imidlertid vanskelig å etablere en 

parallell kontrollgruppe. Vi forstår det slik at man i piloten tenker på historiske tilbakefallsrater som 

kontroll, noe som er meningsfullt. Men samtidig er det vårt inntrykk at prosjektet til BitR skiller seg 

fra de tilbud som tidligere har vært gitt målgruppen, både i omfang av tiltak og i sammensetning. Dvs 

gjennom BitRs prosjekt var oppfølgingen av høyere intensitet, samtidig som nye elementer ble 

inkorporert gjennom yoga. 

Historiske tilbakefallsrater som sammenligningsgrunnlag forvanskes ytterligere av at tiltaket inngår i 

en kontekst med mange andre aktører som har befatning med målgruppen. Historiske tilbakefallsrater 

gjenspeiler helheten av de tilbud og oppfølginger som tidligere ble gitt. De kan være svært forskjellige 

fra de generelle tilbudene som gis gruppen i dag. Det gjør det vanskelig å identifisere effektene av 

piloten. 
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Konsekvensen er at det blir vanskelig å få differensiert mellom de endringene i resultatoppnåelse som 

kan tilskrives økt intensitet gjennom BitRs prosjekt, de som kan tilskrives det spesifikke metodevalget 

(yoga) og de som kan tilskrives endringer i andre tiltak som målgruppen nyter godt av. Det svekker 

læringsgrunnlaget i piloten, og gir mindre informasjon om hvilke endringer som bør gjøres i den 

samlede ressursbruken fremover. 

Men her vil vi understreke at begrensningen i størrelsen på målgruppen trolig gjør det nærmest umulig 

å designe et fullverdig eksperiment med en kontrollgruppe. Gitt denne begrensningen, kan det være at 

piloten gir verdifulle erfaringer for kommunene. 

Samtidig burde det vært avklart mer eksplisitt hva formålet med piloten skal være. Spesielt er det en 

utfordring at piloten eksplisitt gjør to viktige endringer samtidig, gjennom økt generell intensitet i 

tilbudet og ved å introdusere yoga som metode. En kunne f.eks. ha splittet deltakergruppen i to 

undergrupper, der en undergruppe fikk tilbud om yoga, og den andre ikke – men der begge 

undergrupper nøt godt av den økte generelle intensiteten. Dermed kunne en i prinsippet erverve et 

informasjonsgrunnlag for å vurdere den isolerte effekten av yoga. Men selvfølgelig blir resultatene 

svært usikre, siden deltakergruppen er liten. 

2.3.2 Seleksjon av deltakere og selvseleksjonproblemet  

Målgruppen for piloten er kriminelle gjengangere i aldersgruppen 18 til 40 år. Ifølge 

bakgrunnsnotatene har den gjennomsnittlige tilbakefallshyppigheten vært rimelig stabil, både 

geografisk og over tid, når aldersgruppen sees under ett. 

Samtidig er det påpekt at det er betydelig heterogenitet, både knyttet til observerbare og ikke- 

observerbare faktorer. Eksempler på det første er alder (tilbakefallshyppigheten er synkende i alder), 

kriminell forhistorie, medisinske diagnoser osv. Samtidig er en viktig komponent i heterogeniteten 

ikke-observerbar, som motivasjon, viljestyrke, ressurser, og subjektive vurderinger av verdien av å 

avstå fra kriminalitet (jobbmuligheter, sosiale nettverk, utsiktene til stabil boligsituasjon osv). 

I en pilot der effekten av oppfølgingsdesign skal testes ut, er det viktig at utvalget av deltakere er 

representativt for målgruppen. Ordinært sikres det ved å sørge for at seleksjonen av deltakere er 

tilfeldig. Også her er det klare praktiske begrensninger. 

For denne piloten er tilgangen på potensielle deltakere begrenset, slik at i utgangspunktet kan alle som 

tilhører målgruppen bli tilbudt deltakelse. I den tenkte situasjonen at deltakelse var obligatorisk ville 

deltakergruppen vært representativ. Men siden deltakelse må hviles på frivillighet, vil det oppstå et 

potensielt problem forbundet med selvseleksjon. 

Vi forstår det slik at utvelgelsen av deltakere ikke ble administrert av BitR, men er utført av 

kriminalomsorgen. Det er isolert sett en fordel, siden det betyr at utvelgelsen ikke forstyrres av 

eventuelle strategiske motiver fra utførers side. Men det er også åpenbart at seleksjonen ikke er 

tilfeldig, siden deltakelse er frivillig. 

Potensielle deltakere blir nøye informert om prosjektet. Som følge av selvseleksjon er det grunn til å 

tro at deltakerne i piloten gjennomgående har en sterkere motivasjon for å endre livsstil enn det som 



Evaluering av forsøk med effektkontrakter i en norsk kommunal kontekst   

22 

kjennetegner gjennomsnittet i gruppen, og at de vurderer tilbudet som mer attraktivt og lystbetont enn 

det de som avslår tilbudet gjør. 

I så tilfelle vil en forvente at deltakergruppen utviser en lavere tilbakefallstilbøyelighet enn 

gjennomsnittet i populasjonen, uten at det verken reflekter effekten av yoga eller høyere 

oppfølgingsintensitet. 

Videre er det grunn til å tro at kriminalomsorgens vurdering av individuell egnethet for prosjektet også 

kan påvirke seleksjonen og være en kilde til et seleksjonsproblem. Spesielt hvis kriminalomsorgen i 

særlig grad motiverer til deltakelse fra de som kanskje i særlig grad kan påvirkes gjennom et utvidet 

tilbud. 

Dette problemet kan dempes noe, men ikke elimineres, ved å kategorisere deltakerne i grupper etter 

observerbare forskjeller. Basert på historiske erfaringer kan man korrigere forventningsverdien for 

målgruppens tilbakefallshyppighet ved å ta hensyn til deres observerbare kjennetegn. Dermed kan man 

sammenligne tilbakefallsraten for individer som deltar med historiske tilbakefallsrater for individer i 

samme kategori. En slik prosedyre ville trolig vært eneste praktiske metoden, hensyn tatt til 

begrensningen i antallet potensielle deltakere. 

2.3.3 Effekter på adferd på kort versus lang sikt, samt «utsatt kriminalitet»  

Visjonen med eksperimentet er at yoga skal gi styrket livsmestring og dermed redusere tilbøyeligheten 

til å utføre kriminelle handlinger. Det kan ha effekt i form av å endre individets preferanser, gi styrket 

selvinnsikt, endre vaner, øke individets evne til å vektlegge fremtidige muligheter (dvs unngå myopisk 

adferd), som noen eksempler. Vi kan betrakte dette som å påvirke underliggende adferdsfaktorer, og at 

prosjektet er å betrakte som en investering i disse faktorene. 

Samtidig påvirkes tilbøyeligheten til å velge å utføre kriminalitet av vurderingen av de direkte 

kostnadene og gevinstene forbundet med handlingen. Her er det en viktig forskjell mellom de 

individene i målgruppen som deltar i prosjektet, og de som ikke deltar. For en deltaker vil utførelse av 

kriminalitet medføre at personen er avskåret fra videre deltakelse i prosjektet. Hvis deltakelse i 

prosjektet er verdifullt for individet, og gir en merverdi utover verdien av den generelle oppfølgingen 

av målgruppen, vil kostnaden ved kriminalitet være høyere for deltakere i prosjektet enn for de som 

ikke deltar. Denne merkostnaden har form av en alternativkostnad, deltakeren i prosjektet taper mer 

enn ikke-deltakere hvis den kriminelle handlingen blir avdekket. Denne merkostnaden er imidlertid 

avtakende over tid, og forsvinner når prosjektperioden fases ut. 

En annen, mer direkte effekt, er at prosjektdeltakeren får mindre anledning til å utføre kriminalitet. 

Prosjektdeltakelse tar tid og fokus, og gir mindre rom for kriminell planlegging. Denne effekten 

forsvinner også når prosjektet er avsluttet. 

En tredje effekt er de potensielt betydelige eksterne sosiale effektene forbundet med at deltakelse i 

prosjektet åpner for mer samvær med ikke-kriminelle. Det kan gi mer varige effekter på kriminell 

tilbøyelighet, men det er samtidig en risiko for at individet, etter avsluttet prosjekt, igjen får sterkere 

tilhørighet med kriminelle miljøer. 
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Denne type effekter påvirker dermed adferden, men ikke opplagt på varig basis. Hvis generert 

adferdsendring har kort varighet, vil den fremdeles være av verdi, men åpenbart mindre verdifull enn 

om effektene er av mer varig karakter. 

Det betyr at en kan risikere at tilbakefallsraten øker raskere i tiden etter at prosjektet er avsluttet. Vi 

kan tenke på det som utsatt kriminalitet. Dvs at prosjektet påvirker tidsprofilen for kriminalitet (holder 

den kriminelle borte fra kriminelle handlinger i en begrenset periode), uten nødvendigvis å endre 

underliggende tilbøyelighet. 

Vi vil også nevne at det kan være samspillseffekter med selvseleksjon som forsterker disse 

virkningene. Siden deltakelse er frivillig, er det grunn til å tro at deltakerne i piloten tillegger 

prosjektdeltakelse en høyere subjektiv verdi, og har følgelig en større tilbøyelighet til utsatt 

kriminalitet. 

For pilotdesignet reiser dette spørsmålet om valg av tidsperiode for når resultat skal måles. Prosjektets 

idé, slik vi forstår det, er å utvikle metoder for og innsikt i hvordan en kan oppnå varige effekter på 

adferd. Det tilsier at tilbakefallshyppigheten i perioden etter avsluttet eksperiment gir svært viktig 

informasjon, og kanskje viktigere enn tilbakefallsratene under eksperimentet, siden det siste kan synke 

uten å reflektere noen effekt på underliggende adferd. 

I et kontrollert eksperiment, der det etableres en parallell kontrollgruppe som får et likeverdig sosialt 

tilbud, med sammenfallende tidshorisont, men uten yoga, kan effekten i noen grad hensyntas, ved at 

verdien av utsatt kriminalitet blir nær den samme for begge grupper. 

Selv om piloten belønner BitR i henhold til målt tilbakefallsreduksjon under pilotperioden, er det 

viktig at myndighetene følger opp og observerer tilbakefallshyppigheten til deltakergruppen etter 

avsluttet pilot. Her kan myndighetene også trekke på tidligere erfaringer av hvordan ulike typer tiltak 

og tilbud påvirker tidsprofilen for utøvelse av kriminelle handlinger. 

2.3.4 Heterogenitet, incentivstyrke og strategisk tilpasning  

I bakgrunnsnotatene legges det vekt på at målgruppen er kjennetegnet ved betydelig heterogenitet – og 

det uttrykkes et generelt behov for individuell tilpasning av virkemidlene. 

Heterogenitet i målgruppen kan påvirke utførers innretning av piloten på en uheldig måte. Problemet 

er nevnt i bakgrunnsdokumentene (omtalt som «parkering»), men vi kan ikke se at implikasjonene av 

det, og hvordan det eventuelt kan dempes, blir drøftet nærmere. 

Som vi drøfter nedenfor er ikke nødvendigvis parkering som sådan uønsket. Systematisk 

forskjellsbehandling kan følge av en optimeringsprosedyre der en vurderer hvordan en kan få størst 

mulig effekt av samlet innsats. Vi ser på detaljene i dette nedenfor. Samtidig har parkering en viktig 

etisk dimensjon. Det kan betraktes som et gode at en i rimelig grad likebehandler deltakere, og at 

parkering derfor er å betrakte som uønsket. Dette viktige momentet forfølger vi ikke i diskusjonen 

videre. 
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I de neste avsnittene tar vi for oss både de generelle incentivene til innsatsnivå og til incentivene til 

forfordeling av innsats. Videre vurderer vi utførers incentiver opp mot myndighetenes eller de 

kollektive interessene. 

Effekter av terskelverdien  

La oss først føye til noen kommentarer vedrørende belønningsfunksjonen i piloten, og vi gjengir 

nedenfor figuren vi benyttet tidligere. 

 

 

 

Belønningen er stigende i observert suksess, som defineres som antall deltakere uten tilbakefall 

gjennom prosjektperioden. En spesiell egenskap er at den er diskontinuerlig, ved at belønningen er 

null, hvis terskelen på 8 ikke nås. Deretter stiger belønningen i antallet deltakere uten tilbakefall, og 

stiger raskere på trinn 2 – nivået utover 12. 

Incentiveffektene av en slik belønningsfunksjon er sammensatte, og avhenger av hvilket suksessnivå 

utfører forventer å kunne oppnå. Det igjen kan avhenge av utførerspesifikke egenskaper. Vi ser av 

bakgrunnsdokumentene at de to tilbyderne som ikke vant frem, hadde noe ulikt syn på grunnlaget for å 

oppnå suksess. Den ene tilbyderen uttrykker at risikoen for å bli stående uten belønning er stor, og at 

tilbyderen er glad for at de ikke vant frem. 

La oss ta to eksempler. For en tenkt utfører som erkjenner at det er svært vanskelig å realisere 

terskelen på 8, blir incentivene svekket av å innføre terskelverdi. Kostnadene ved innsats kan være 

betydelige, og sjansen for å oppnå belønning er liten. For en utfører som derimot oppfatter seg å være i 

grenseland, med gode muligheter til å oppnå terskelverdien, men der det i så tilfelle fordrer effektiv og 

intens innsats, kan derimot incentivstyrken som følger av terskelverdien være svært sterk. 
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Spørsmålet her er om det relevante vinduet for målrealisering inkluderer diskontinuitetspunktet eller 

ikke. I det første eksemplet er diskontinuitetspunktet utenfor det relevante vinduet, og incentiveffekten 

blir svak. I det andre eksemplet ligger det innenfor, og utfører har en sterk egeninteresse av å øke 

intensiteten slik at sannsynligheten for å passere terskelverdien blir høy. 

For en utfører der det relevante vinduet ligger ovenfor diskontinuitetspunktet, blir incentivene noe mer 

dempet. Men for dem vil kontrakten være nær ekvivalent med en standard stykkpriskontrakt11, som er 

velkjent fra litteraturen.12  

Fremstillingen her er noe forenklet, ved at vi ikke har tatt hensyn til tidsforløpet. Hvorvidt 

terskelverdien ligger innenfor eller utenfor det relevante vinduet, kan variere over prosjektets forløp. 

Incentivene kan være sterke initialt, hvis utøver har store forventninger til resultat, men svekkes over 

tid hvis hun erfarer at terskelverdien blir vanskelig å nå. Generelt vil den isolerte effekten av 

terskelverdien være svakere i en tidlig fase av prosjektet enn i en sen fase, som følge av generell 

usikkerhet som medfører at det er vanskelig for tilbyder å vurdere om terskelverdien er oppnåelig. 

Dvs, effektene beskrevet ovenfor, får særlig betydning for tilbyders incitamenter mot slutten av 

prosjektperioden. 

Vi vil her føye til at disse effektene svekkes hvis utøver forventer at utfallet av piloten kan påvirke 

muligheten for å bli tildelt fremtidige oppdrag. Dvs at utøvers gevinst ikke kan begrenses til 

belønningen som oppnås i den aktuelle piloten, men også inkluderer fremtidige muligheter. I et 

slikt«gjentatt spill», der utøveren konkurrerer over tid om kontrakter, får terskelverdien en mer 

begrenset rolle – spesielt hvis fremtidige kontrakter har mer form av ordinære kontrakter for 

leveranser. 

En annen relevant effekt vedrører utførers incentiver til risikotaking. 

Risikotaking  

Valg av prosjektstrategi påvirker ikke bare forventet tilbakefallsrate, men også 

sannsynlighetsfordelingen for tilbakefallsandelen. Et større innslag av eksperimentering og utprøving 

av nye og ukjente metoder, kan være suksessfull og gi færre tilbakefall, men kan også seg å være et 

feilspor, i hvilket tilfelle tilbakefallsraten blir høy. Eksperimentering vil generelt medføre større 

usikkerhet i utfallsraten – det representerer en høyere risikotaking. 

Terskelverdien og diskontinuitetspunkter i belønningsfunksjonen kan ha sterk effekt på utøvers 

incentiver til risikotaking. Legg merke til at hvis belønningsfunksjonen er lineær, med en gitt 

belønning for hver deltaker uten tilbakefall (gitt stykkpris), vil en risikonøytral utøver være indifferent 

mellom to strategier som har samme forventede tilbakefallsrate, men der den ene er mer usikker enn 

den andre. Det siste betyr at den ene gir større sannsynlighet for svært høy tilbakefallsrate, men også 

tilsvarende større sannsynlighet for svært lav tilbakefallsrate. 

 
11 Riktignok med et ekstra bonuselement som slår ut når resultatet blir 13 eller høyere 
12 For en enkel innføring i insentiveffekter viser vi til Christian Riis og Espen R. Moen, «Moderne 

mikroøkonomi» 5. utgave, Gyldendal, 2022.  
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Belønningsmodellen i piloten vil endre dette bildet, men det er ikke opplagt i hvilken retning, siden det 

er to effekter som trekker vi hver sin retning. Den ene, terskelverdien for belønning, trekker i retning 

av at den risikable strategien blir mer lønnsom. Det andre, diskontinuitetspunktet, trekker i motsatt 

retning. 

Grunnen til at terskelverdien stimulerer risikotaking er at ved å øke risikoen, dvs øke sannsynligheten 

for både svært høye og svært lave utfall, vil man belønnes for oppsiden (høyere sannsynlighet for høy 

resultatoppnåelse gir isolert sett økt inntekt), men ikke straffes for nedsiden (utfall under 

terskelverdien belønnes med null uansett). Dvs terskelverdier stimulerer til risikotaking. Førøvrig vil 

knekkpunktet i belønningsfunksjonen, dvs at resultat over 12 belønnes særskilt høyt, trekke i samme 

risikostimulerende retning. 

Den andre effekten, diskontinuitetspunktet i belønningsfunksjonen, trekker imidlertid i motsatt 

retning, ved å kunne svekke incentivene til risikotaking. Hvis utfører har stor tro på at et resultat like 

over diskontinuitetspunktet er oppnåelig ved å velge en sikker strategi – vil risikotaking fremstå som 

direkte tapsbringende, ved at utøver bærer en stor risiko for at belønningen hopper fra et positivt nivå 

til null. 

Uten at vi har sett dette drøftet i bakgrunnsdokumentene, kan en betrakte et ønske om å stimulere til 

risikotaking som tilsiktet. Intensjonen med effektkontrakter er å stimulere til nytenkning og til å prøve 

ut nye metoder. Det er metoder som nettopp er beheftet med større usikkerhet, man beveger seg inn i 

ukjente områder. 

Isolert sett tilsier det at terskelverdier for belønning er gunstig, men at diskontinuitetspunktet (hoppet i 

belønningsfunksjonen) er ugunstig. Dvs at belønningsfunksjonen heller bør ligge flatt opp til 

terskelverdien, for så å stige bratt etter terskelverdien, men uten et hopp, slik vi illustrerer det i 

følgende figur: 
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Denne belønningsfunksjonen har de samme elementene som i piloten, med unntak av 

diskontinuitetspunktet. Samtidig har den en terskelverdi – det blir ingen belønning til utøver med 

mindre terskelverdien oppnås. Siden diskontinuiteten er eliminert, vil denne belønningsfunksjonen 

entydig stimulere til eksperimentering. 

Det neste punktet vedrører virkninger av heterogenitet på utøvers incentiver til å 

forskjellsbehandle deltakere. Der skal vi legge spesiell vekt på er om incentivene til 

forskjellsbehandling er uheldige sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Som nevnt 

neglisjerer vi her viktige etiske hensyn. 

Er «parkering uheldig»?  

Individer er unike, fordrer individuell oppfølging, og det er store variasjoner i forventet 

tilbakefallshyppighet, som i de mulige effektene av tiltak. 

Et viktig spørsmål er hvilke strategiske effekter heterogeniteten i målgruppen har på utførers 

incentiver til å allokere innsats mellom individene, og om disse incentivene er uheldige sett fra 

samfunnets ståsted. Et kritisk tilleggsmoment her er alvorlighetsgraden av tilbakefall, som også er et 

uttrykk for heterogeniteten. For de fleste vil nok et tilbakefall for en seksualforbryter betraktes som 

mer alvorlig enn tilsvarende for en vinningsforbryter. Vi vil her neglisjere dette momentet, og betrakte 

tilbakefall som velferdsmessig ekvivalente begivenheter. 

Hvis vi svært forenklet ser for oss deltakerne som å tilhøre tre distinkte grupper, i) de som uansett får 

tilbakefall, ii) de som uansett ikke får tilbakefall, og iii) de som har tilbakefallsrisiko som kan påvirkes 

av tiltaket – og denne fordelingen er kjent for utfører – vil all innsats rettes inn mot gruppe iii. Men det 

er i og for seg også i samfunnets interesse. Vi betoner dette poenget, fordi det kan være nærliggende å 

betrakte incentiver til forskjellsbehandling som et problem som sådan. I en del tilfeller vil imidlertid 

effekten være ønsket. 

Videre, innenfor gruppe iii) vil utfører rette innsatsen inn mot de individene der effekten av 

tiltaket er sterkest på tilbakefallsrisiko. Riktignok vil fordelingen over disse avhenge av 

belønningsfunksjonen, men utfører vil aldri allokere mer innsats til en deltaker der effekten 

av tiltaket forventes å være svak, på bekostning av innsats til en deltaker der effekten er høy. 

Også dette elementet er isolert sett i samfunnets interesse. 

Det er imidlertid ikke opplagt at fordelingen av innsatsen innenfor denne tredje gruppen er optimal sett 

fra samfunnets side. La oss illustrere det på følgende måte. Anta at det relevante vinduet for utfører er 

smalt, og inneholder diskontinuitetspunktet. Da er det viktig for utfører å rette inn innsatsen slik at hun 

lykkes med å komme over diskontunitetspunktet. Det kan formuleres om at utførers målfunksjon i det 

tilfellet blir å maksimere sannsynligheten for å oppnå terskelverdien. For samfunnet vil derimot 

målfunksjonen være å maksimere antallet som avstår fra kriminalitet. Det er ikke opplagt at dette 

leder til samme allokering av innsats. 

Samtidig er det heller ikke opplagt hvilken retning avviket går, da optimering av innsats fra 

samfunnets side vil avhenge av sammenhengen mellom oppfølgingsintensitet og tilhørende 

individuell reduksjon i tilbakefallssannsynlighet. 
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Her kan vi også føye til at eksistensen av et diskontinuitetspunkt lett kan lede et større avvik 

mellom utførers og samfunnets interesser. Det kan tilsi at belønningsfunksjonen bør være 

kontinuerlig, men med en bratt stigning etter terskelverdien, slik vi har illustrert det i figur 3. 

Forholdet til andre aktører som yter innsats  

Personer som blir løslatt får et bredt sett av tilbud fra ulike aktører, hvorav innsatsen fra utøver av 

effektkontrakten er en del av dette. Det kan bety BitR belønnes for suksessen av den samlede 

innsatsen målgruppen nyter godt av, eller straffes for andre aktørers manglede bidrag – dvs øker den 

generelle usikkerheten. 

Det er ikke opplagt at det har betydning for vurderingen av effektkontrakten. Det kan medføre at 

utfallsrommet for tilbakefall, som nevnt, blir mer usikkert, men det behøver ikke påvirke incentivene 

til utøver, som er en viktig del av kontraktens hensikt. Incentivene i effektkontrakten avhenger av den 

marginale effekten som egen innsats har på forventet belønning, og den behøver ikke være påvirket av 

andres innsats. 

Men hvis det er sterke samspillseffekter, dvs at økt innsats fra en aktør medfører at avkastningen av 

innsats fra en annen aktør øker13, og vice versa, er det gevinster ved samarbeid mellom aktører. Isolert 

sett vil en belønningsfunksjon som belønner i henhold til andelen som ikke får tilbakefall, stimulere til 

et samarbeid. 

Bestillerkompetanse  

La oss avslutte med noen generelle kommentarer om bestillerkompetanse. Intensjonen med 

effektkontrakter er å teste ut nye metoder og nye leverandørrelasjoner, inklusive investors potensielle 

rolle i prosjektgjennomføring. Eksperimentering kan ha stor samfunnsøkonomisk verdi ved at det gir 

innsikter om nye muligheter for hvordan tilbud til gjengangskriminelle kan designes. Men det er viktig 

at prosjektene designes slik at man, så langt som mulig, kan hente ut mest mulig informasjon. Det 

fordrer at man kan identifisere de konkrete virkningene av tiltaket. Det kan oppnås ved å etablere en 

presis benchmark, fortrinnsvis i form av en kontrollgruppe, slik vi har diskutert over. Videre er det 

sentralt å få en god dokumentasjon på prosedyrene i piloten. Man må  vite hva som er gjort annerledes, 

det vil si hva som representerer det nye i piloten, sett i forhold til tidligere praksis. 

Imidlertid er det en betydelig utfordring ved piloten er at målgruppen er liten. Når populasjonen av 

mulige deltakere er så begrenset som i dette tilfellet, er det vanskelig å gjennomføre en pilot der 

resultatene kan sammenlignes med en kontrollgruppe. Hvis den primære hensikten med piloten er å 

teste ut effektkontrakter som konsept, er isolert sett kriminalomsorgen kanskje ikke best egnet. Som en 

illustrasjon, innenfor arbeidsmarkedstiltak vil man ha en langt større populasjon, og man kunne 

designe eksperimenter der det er mulig å etablere kontrollgrupper som gjør at man kunne identifisere 

årsakssammenhenger. 

På den annen side er kanskje kriminalomsorgen den delen av sosialpolitikken der utfordringene ikke 

bare er store, men der den samfunnsmessige avkastningen av å utvikle metoder som gir bedre 

resultater også er særskilt høy. Det tilsier at de erfaringene som kan trekkes ut av prosjektet vil 

potensielt ha svært høy verdi. 

 
13 I faglige fremstillinger vil dette omtales som at aktivitetene er komplementære. 
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De metodiske utfordringene tilsier at gjennomføringen av prosjektet trolig bør skje i et tett samarbeid 

mellom kommunen/fylkeskommunen og miljøer som har spisskompetanse på effektevaluering og 

prosjektdesign. Effektkontrakter kan ha en viktig rolle i å generere ny kunnskap om effektive metoder, 

og prosjektet gir i så måte verdifull ny kunnskap. 

  



Evaluering av forsøk med effektkontrakter i en norsk kommunal kontekst   

30 

3. Pilotering i Larvik: En prosess-sporing 

I dette kapitlet tar vi for oss etablerings- og oppstartsprosessen av effektkontrakter i form av 

dokumenter, og beskrevet i intervjuer med sentrale informanter. Vi ser nærmere på følgende punkter:   

• Anskaffelsesprosessen og veien frem til kontraktsinngåelse med Back in the Ring (BitR) 

• Kontraktens innhold og våre vurderinger av denne 

• Beskrivelse av BitRs planlagte intervensjon 

• Betraktninger på prosjektstyringen av piloten så langt (t.o.m andre styringsgruppemøte i 

september 2021) 

Piloten som Larvik kommune holder, er en del av et langt lerret. Tidslinjen gir et grovkornet 

oversiktsbilde:  
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3.1 Prosedyre for anskaffelse 

Startpunktet for anskaffelsesprosedyren var når Sandefjord, Tønsberg, Færder og Larvik kommune 

(heretter kalt kommunene) gikk ut med en utlysning 28. oktober 2020, hvor de ønsket tilbud fra 

leverandører som kan bidra til å redusere gjengangerkriminalitet i kommunene.  

De ansvarlige for anskaffelsesprosedyren var Larvik kommune med innkjøpssjefen i førersetet. 

Følgelig har Larvik kommune prosjektlederansvaret, og de gjorde anskaffelsen på vegne av de tre 

andre kommunene. Kommuneadvokat og jurister i Larvik har også vært koplet på arbeidet, 

hovedsakelig i forbindelse med utarbeidelse og kvalitetssikring av kontraktsdokumenter. Ephori 

Impact AS har bistått kommunen som tilrettelegger. Som følge av årsaker utenfor Larvik kommunes 

kontroll, ble det flere utskiftinger av sentrale personer underveis i anskaffelsesprosessen. Dette førte til 

at Ephori fikk en noe større rolle enn tiltenkt. I tillegg bidrar det delvis med å forklare at prosessen 

frem til kontrakten ble inngått med valgt leverandør tok lang tid.  

Selve anskaffelsesprosedyren, slik den fremgår av konkurransegrunnlaget, er delt inn i to faser: 1) 

Forespørsel om deltakelse og 2) Innlevering av tilbud. Formålet med første fase var å få mest mulig 

kunnskap om aktuelle leverandører, samt å engasjere dem til å søke om å delta i pilotprosjektet. I 

denne forbindelse har dialogmøter vært en viktig kilde til informasjonsinnhenting både for 

leverandørene, men også for kommunene knyttet til hva som bør inngå i en mer konkret 

prosjektutlysning. I fase to ble aktuelle leverandører invitert til å levere en mer utfyllende søknad. De 

gjennomførte forhandlingsmøter før endelig valg av leverandør.   

3.1.1 Utlysning fra Larvik kommune 

Før vi presenterer fase en og fase to av anskaffelsesprosedyren, vil vi kort trekke frem sentrale 

momenter fra utlysningen.  

I utlysningen fremkommer det at Sandefjord, Tønsberg, Færder og Larvik kommune inviterte 

leverandører som kunne bidra til å redusere gjengangerkriminalitet i kommunene til å levere tilbud. 

Oppdragsbeskrivelsen inneholder informasjon om bakgrunnen for utlysningen, hva som kjennetegner 

en effektkontrakt, rammer for prosjektet, om målgruppe og mål samt oppfordringer til leverandører 

som inviteres til å levere tilbud.  

I det videre, vil vi beskrive innholdselementer som oppdragsbeskrivelsen framhever som særlig 

relevante:  

Rammer for prosjektet  

Pilotprosjektet har et totalbudsjett på 4.4 millioner kroner. Det innebærer at kommunene vil 

utbetale maksimalt 4.4 millioner kroner til leverandør/investor. Den aktive prosjektperioden, hvor 

tiltak skal leveres til målgruppen, er på to år, i tillegg vil resultater evalueres ett år etter den aktive 

prosjektperioden.  
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Målgruppe og mål  

I oppdragsbeskrivelsen er målgruppen for pilotprosjektet definert gjennom en rekke punkter:  

 

• Alder mellom 18 og 30 år 

• Under soning av ubetinget straffereaksjon 

• Har minst én tidligere ubetinget straffereaksjon i tillegg til nåværende 

• Bostedsregistrert i Larvik, Sandefjord, Færder eller Tønsberg ved soning 

• Soner ved et av fengslene i Vestfold 

• Personer som ikke har deltatt i tiltaket gjennom effektkontrakten tidligere 

 

Dataanalyser gjort i prosjektutviklingsfasen viste at det var om lag 50 personer i målgruppen. Andre 

interessante momenter fra dataanalyse i de aktuelle kommunene var:  

 

• 89 prosent av målgruppen var menn. 93 prosent hadde norsk statsborgerskap 

• Narkotika og vinning er de to vanligste årsakene til kriminalitet (utgjør ca. 50 prosent av all 

kriminalitet) 

• Over 75 prosent av kriminaliteten som begås av målgruppen har forbrytelsessted i de fire 

kommunene Larvik, Tønsberg, Sandefjord og Færder 

• De aller fleste tilbakefall til kriminalitet skjer innen ett år. 17 prosent av tilbakefall skjer 

allerede de første 40 dagene etter løslatelse 

 

Videre er det presisert at leverandører vil være avhengig av å opprette samarbeid med fengslene for å 

kunne tilby sine tjenester til målgruppen. Kommunene og Kriminalomsorgsdirektoratet vil bistå med å 

opprette slike samarbeid dersom leverandørene har behov for det. På dette punktet er det ikke kjent 

hvilke fengsler som vil være involverte i pilotprosjektet.  

 

Oppfordringer  

Det oppfordres til samarbeid og innovasjon i prosjektene som leverer tilbud. Herunder presiserer 

oppdragsbeskrivelsen at leverandørene står fritt til å levere tilbud alene, og at det følgelig ikke er krav 

til samarbeid mellom flere organisasjoner i ett tilbud. Likevel fremkommer det at målgruppen har 

sammensatte behov, noe som gjør at samarbeid mellom flere organisasjoner kan være hensiktsmessig 

for å oppnå målene. Dermed oppfordrer kommunen til å se på samarbeid som kan bidra til best mulige 

resultater for målgruppen.  

 

Videre oppfordrer utlysningen til innovasjon og understreker at pilotprosjektet ikke har til hensikt å 

finansiere aktiviteter som allerede leveres til målgruppen i dag, i samme skala. Aktivitetene som 

finansieres gjennom effektkontrakten skal komme i tillegg til eksisterende virksomhet. Det er 

imidlertid ikke et krav om at tilbudet gjelder en helt ny tjeneste, men kommunene oppfordrer 

leverandørene til å tenke innovativt rundt hvordan best mulige resultater kan skapes for målgruppen.  

I intervjuene fremkommer det at innkjøpsavdelingen i Larvik kommune anbefalte at 

anskaffelsesprosessen skulle gjennomføres i to faser, som vi beskriver i det følgende. 
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3.1.2 Fase én: Forespørsel om deltakelse 

I fase én ble alle interesserte leverandører invitert til å levere søknad om deltakelse. På dette trinnet 

skulle de beskrive sin kompetanse og erfaring. Utvelgelsen av hvilke leverandører som fikk invitasjon 

til å levere tilbud i fase to, ble basert på oppfyllelse av kvalifikasjonskravet, herunder kompetanse og 

erfaring. 

 

Informanter fra Larvik kommune forteller at denne anskaffelsen ikke skilte seg vesentlig fra andre 

typer anskaffelser. I fase én ønsket innkjøperne at flest mulig tilbydere skulle melde sin interesse. 

Derfor ble det ikke lagt opp til at tilbyderne skulle levere en omfattende beskrivelse utover 

kvalifikasjonskravet: «I første fase gikk vi ut med en utlysning hvor vi skulle ha leverandørene til å 

svare ganske enkelt på spørsmål om hva de ville tilby, deres fordeler, erfaringer og fagkompetanse»14  

 

I forkant av fase én arbeidet Larvik kommune også grundig med å få kunnskap om aktører som kunne 

være aktuelle som tilbydere. Kommunen arrangerte dialogmøter hvor de inviterte aktører de kjente til 

og som kunne være aktuelle tilbydere. I tillegg fikk Ephori ansvar for å prøve å finne andre relevante 

aktører.  

[Formålet med dialogmøtene] var å få mer kunnskap om hvordan aktuelle leverandører kunne 

arbeide, hvilke utfordringer de så for seg i denne type prosjekter og hva som ville være viktig å ha med 

i en kunngjøring som krav i anskaffelsesprosessen.15 

De involverte personene fra Larvik kommune oppfattet at det var krevende for leverandørene å 

komme med innspill på hvilke krav som ville være hensiktsmessig å ha med i en kunngjøring. De 

forklarte dette med at leverandørene gjerne har erfaring med å søke på midler der sentrale kriterier er 

definert på forhånd, snarere enn å utarbeide egne kriterier i slike prosesser. Informantene fortalte 

videre at kommunen gjennomførte 6-7 dialogmøter med forskjellige leverandører, hvorav flere av 

disse hadde gode innspill til krav som burde inngå i en kunngjøring. Noen av leverandørene som 

deltok i dialogmøtet besluttet at prosjektet ikke var aktuelt for dem. Det fremkommer videre at det kun 

var ett dialogmøte hvor leverandøren ønsket å ha med seg samarbeidspartner. Totalt fire søknader om 

deltakelse ble levert, hvorav en av disse var et samarbeid mellom tre aktører. Én leverandør ble ikke 

gitt anledning til å levere tilbud i fase to av anskaffelsesprosessen.  

3.1.3 Fase to: Innlevering av tilbud  

I fase to skulle tilbyderne levere en mer utfyllende søknad. Ifølge anskaffelsesprotokollen var det et 

krav om at finansiering skulle være sikret i den endelige avtaleinngåelsen med kommunen. Som del av 

denne fasen inngikk også forhandlingsmøter før endelig valg av leverandør. I forhandlingsmøtene stod 

tildelingskriteriene sentralt.  

Aktører i Larvik kommune fortalte at de underveis forsto at kommunen hadde brukt for lite tid i de 

innledende dialogmøtene til å motivere tilbyderne til å skaffe finansiering fra eksterne investorer. En 

informant omtalte dette som den største utfordringen ved anskaffelsen. Det var kun BitR som til slutt 

 
14 Intervju – Larvik kommune   
15 Intervju – Larvik kommune  
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hadde bidrag fra ekstern investor med en mulig avkastning på 10 prosent. Informantene omtalte de 

andre tilbydernes tilbud som «kvasiløsninger», hvor tiltaket ble finansiert gjennom egne fond eller 

avsetninger. Enkelte intervjudeltakere pekte i den forbindelse på at kommunene selv kan bidra til å 

koble investor og leverandør. Dette vil være en tilpasning av modellen som innebærer en enda større 

rolle for den kommunale aktøren, og hvor en kommune over tid kan bygge opp et nettverk av mulige 

investorer. Vedkommende viste til at lokale leverandører kan ha utfordringer med å tiltrekke seg 

oppmerksomhet og opparbeide tillit hos investormiljøer og stiftelser som primært befinner seg i Oslo 

eller Bergen. I tillegg fremhevet en intervjudeltaker at eksterne investorer skapte «et sunt press» for å 

oppnå resultater, ettersom investor har åpenbare interesser i at tiltaket lykkes. 

I forhandlingene ble tilbyderne gitt anledning til å begrunne og utdype egne søknader. Larvik 

kommune valgte å invitere hver enkelt tilbyder til et forhandlingsmøte. På forhånd sendte de 

tilbyderne noen emner og spørsmål som skulle gjennomgås i forhandlingene. Disse var utformet på 

bakgrunn av innholdet i søknadene. Intervjudata belyser imidlertid ikke hvorvidt kravet om 

finansiering ble diskutert i forhandlingsmøtene. En informant påpekte i intervju ulempen det medførte 

at kommunen valgte å invitere inn aktuelle tilbydere til det de definerte som et forhandlingsmøte: […] 

«Nettopp begrepet forhandlingsmøte legger et lokk på det som handler om samskaping. Involverte 

parter er litt forsiktige med hva som er lov å si og ikke»16 Den enkelte tilbyder møtte representanter fra 

Larvik kommune og Ephori til forhandlinger. Herunder fremhevet samme informant at det ikke var en 

likeverdig relasjon mellom de ulike aktørene som deltok i møtet, i den forstand at Larvik kommune og 

Ephori fremstod som en sterk part sammenlignet med tilbyderne.  

3.1.4 Valg av leverandør og tildelingskriterier 

Back in the Ring ble innstilt som vinner av anskaffelsen den 5. mars 2021. I oppdragsgivers 

begrunnelse for valget fremgår følgende beskrivelse: «Oppdragsgiver har gjort en samlet vurdering av 

hvilken tilbyder som best kan redusere gjengangerkriminalitet. Totalt sett vurderes det at Back in the 

Ring har det tilbudet som kan skape størst endringer i målgruppens liv, og er dermed innstilt som 

vinner av konkurransen»17  

En rekke dokumenter fra anskaffelsesprosessen bidrar med å belyse begrunnelsen for endelig valg av 

leverandør. I anskaffelsesprotokollen tilhørende fase to av anskaffelsesprosedyren står det beskrevet 

hvordan evalueringen av leverandørenes tilbud har vært foretatt. Det fremgår at det i vurderingen har 

vært vektlagt: (A) Kvalifikasjonskrav og gjennomføringskrav, og (B) Tildelingskriterier. Ved 

gjennomgåelse av tilbydernes oppnåelse i henhold til punkt A, fant oppdragsgiver at alle tilbyderne 

var kvalifisert. Vi finner det derfor ikke nødvendig å omtale dette punktet mer inngående. Tilhørende 

punkt B fremgår følgende beskrivelse: 

 
16 Intervju – sentral aktør  
17 Larvik kommune (2021) Anskaffelsesprotokoll Fase II – Effektkontrakter – Redusert gjengangerkriminalitet i 

Vestfold.   
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Den helhetlige vurderingen av kvalitet inkluderer en vurdering av punktene skissert over. 

Oppdragsgiver gjorde en separat vurdering av de enkelte vurderingselementene, og i det videre vil vi 

belyse oppdragsgivers vurdering av BitRs søknad i henhold til disse. Avslutningsvis vil vi også 

sammenligne BitRs oppnådde karakterer med de tapende tilbydernes respektive karakterer på de ulike 

vurderingselementene.   

Erfaring med målgruppen  

I begrunnelsen for valg av BitR har oppdragsgiver lagt vekt på erfaring med målgruppen i alderen 18-

30, siden de oppfattet evnen til å rekruttere fra denne målgruppen som avgjørende i prosjektet. 

Begrunnelsen viser til at BitR har mer erfaring med målgruppen, sammenlignet med de to andre 

tilbyderne. I tillegg framstår deres plan for å rekruttere fra, og motivere målgruppen, som mer 

overbevisende for oppdragsgiver. BitR fremstår også som den mest erfarne i arbeidet med 

rusproblematikk, hvilket beskrives av alle tre tilbyderne som et utbredt problem i målgruppen.  

 

Oppdragsforståelse 

På dette punktet fremkommer det at BitR dekker mange behov hos målgruppen, og har en 

overbevisende endringsteori. Oppdragsgiver vurderer det som sannsynliggjort at deres tilbud vil kunne 

føre til meningsfulle endringer i målgruppens liv. Dette ble særlig godt kommunisert av tre 

representanter fra målgruppen, som har fått sitt liv endret gjennom BitR. Tilbudet på Nøsen virker 

solid, men oppdragsgiver trekker noe for den delen av tilbudet som gis til personer som ikke blir 

tilbudt opphold på Nøsen. Det trekkes også noe fordi det fremstår som om BitR overestimerer hvor 

mye de kan få til innenfor budsjettet.  

 

Organisasjonens egnethet til oppdraget  

Oppdragsgiver vurderer at BitR har fagpersonell, men i lave stillinger. Imidlertid trekker 

oppdragsgiver frem som positivt at disse jobber på en annen måte og har fagkompetanse på andre 

områder enn kjernepersonellet, som kan være utfyllende. Videre vurderer de det som noe sårbart at 

BitR er en mindre organisasjon, og det fremstår som uklart hvor mye av den økte kapasiteten som vil 

skyldes prosjektet eller generell utvikling i organisasjonen, det vil si øvrig vekst.  

 

Innovasjonsgrad  

Leverandører vil ikke konkurrere på pris i dette prosjektet. Konkurransen vil være basert på en 

helhetlig vurdering av kvalitet, forstått som i hvilken grad leverandørene vil kunne redusere 

tilbakefall til kriminalitet blant målgruppen. 

Den helhetlige vurderingen av kvalitet vil inkludere en vurdering av: 

• Erfaring med målgruppen 

• Oppdragsforståelse 

• Organisasjonens egnethet til oppdraget 

• Innovasjonsgrad 

• Tidligere resultater 

• Finansiering 

• Måleparametre 
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På dette punktet vises det til at tilbudet har høy innovasjonsgrad ved at BitR i større grad enn de to 

andre tilbyderne, har levert noe innovativt. BitR skiller seg fra de andre ved å rette innsatsen først og 

fremst mot indre endring. Dette ble særlig synlig gjennom muntlig presentasjon (i forhandlingsmøtet) 

fra tre personer i målgruppen som har opplevd endring i eget liv. Videre presiseres det at 

vurderingspunktet om innovasjon kun teller positivt dersom det fremstår som både nytt, nyttig og noe 

som kan nyttiggjøres. Bruk av Nøsen som bosted, arbeidstrening og sted for nettverksbygging fremstår 

innovativt. Videre er bruk av yoga og kampsport til rekruttering innovativt. At målgruppen aktivt skal 

bidra positivt til samfunnet og i prosjektet (som mentor) som del av sin personlige endring ses også 

som innovativt. Dette skiller seg ut fra eksisterende tilbud til målgruppen, og eksisterer ikke fra før 

som et tilbud i regionen.  

 

Tidligere resultater  

Herunder presiserer oppdragsgiver at BitR ikke har målt resultater på en systematisk måte, men har 

gode anekdotiske resultater. Det trekkes frem noen tall basert på deres erfaringer. 

 

Finansiering 

Oppdragsgiver vurderer at skissert finansiering er ordnet og virker solid.  

 

Måleparametre 

(Oppdragsgiver gir ikke en beskrivelse i vurderingen av dette punktet).  

 

Karakterfordeling  

Det fremgår av oppdragsgivers begrunnelse for innstillingen at den beste besvarelsen er 10 poeng. De 

andre trekkes noe i forhold til beste besvarelse. Det er viktig å merke seg at summen av karakterene 

ikke gir grunnlaget for tildeling. Tildelingen er basert på en helhetlig vurdering.  

 
Tabell 1: Oversikt over karakterfordeling 

Tildelingskriterier BitR Tilbyder 1  Tilbyder 2  

Erfaring med målgruppen  10 8 7 

Oppdragsforståelse 8 8 10 

Organisasjonens egnethet til oppdraget 9 8 10 

Innovasjonsgrad 10 7 7 

Tidligere resultater 9 7 10 

Finansiering  10 7 10 

Total poengsum 56 45 54 

 

Hensikten med å etablere en oversikt over karakterfordeling er å kunne si noe mer konkret om hvilke 

kriterier oppdragsgiver vektla i sin vurdering. Tabellen over viser at erfaring med målgruppen og 

innovasjonsgrad er de kriteriene hvor det er størst avvik mellom tilbyderne. På nevnte kriterier, scorer 

BitR svært høyt. Den totale poengsummen viser at differansen mellom BitR og tilbyder 2, kun utgjør 

to karakterpoeng. Herunder scorer BitR tre karakterpoeng høyere enn nevnte tilbyder både på erfaring 

med målgruppen og innovasjonsgrad. Det utgjør til sammen seks karakterpoeng, og indikerer følgelig 

at nevnte kriterier ble vektlagt tungt i vurderingen.  

 

På bakgrunn av begrunnelsen for valg av leverandør, fremsatte tilbyder 2 skriftlig noen 

spørsmål/kommentarer til innstillingen. Tilbyderen mente at de hadde dokumentert erfaring og arbeid 
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med begge målgruppene (18-30/30-40). Erfaringen omfattet kriminalomsorg, rus og psykiatri, samt 

veiledning av innsatte og løslatte, gjennom arbeidstrening og utdanningsløp innad i organisasjonen og 

hos andre private aktører og næringsliv, samt inne i fengslene og under behandling. Oppdragsgiver 

besvarte henvendelsen og bekreftet at tilbyder har dokument sin erfaring, men at de med bakgrunn i de 

ulike tilbudene og forhandlingsmøter, har måttet vurdere denne erfaringen opp mot de andre tilbudene. 

Videre presiserte oppdragsgiver at de mener at den innstilte leverandøren hadde mest erfaring.  

 

Tilbyder 2 valgte følgelig å stille spørsmål om vurderingen av innovasjonsgrad. Tilbyderen stilte seg 

undrende til at oppdragsgiver ikke vurderte at kombinasjonen med behandling, opplæring, veiledning 

og arbeidstrening som skal føre til inntektsgivende arbeid, ikke er innovativt, både i regionen og med 

henblikk på målgruppen. Oppdragsgivers kommentar til dette er følgende:  

Vi ser at tilbudet er innovativt, og kommenterer også dette. Samtidig vurderer vi vinnerens tilbud som 

mer innovativt. Dette er basert på en helhetlig vurdering av hvor nytt og nyttig tilbudet fremstår18. 

Avslutningsvis minner oppdragsgiver om at de totalt sett vurderte at BitR har det tilbudet som kan 

skape størst endringer i målgruppens liv, og at dette danner grunnlag for innstillingen.  

 

Funn fra intervjuene bidrar til å belyse vektleggingen av innovasjonskriteriet ytterligere. 

Oppdragsbeskrivelsen (tilhørende utlysningen av prosjektet) gir leverandørene indikasjoner på hvilke 

kriterier som kan være av betydning i vurderingen av søknadene. Denne presiserer at tilbyderne 

oppfordres til innovasjon og samarbeid i prosjektene. Informanter fra Larvik kommune påpeker at 

innovasjon var et av kvalitetskriteriene som lå til grunn i vurderingen av tilbydernes prosjekter: 

«Bakgrunnen var jo brevet fra departementet om at [innovasjonskriteriet] skulle vektlegges»19 Dette 

skulle imidlertid ikke være viktigere enn andre kriterier. Videre trekker de fram at evnen til å bringe 

inn noe nytt innenfor fagområdet ble vurdert. Informantene framhevet at prosjektet ikke skulle gå på 

bekostning av allerede eksisterende tjenester i kommunene. I tillegg betraktet de at effektkontrakter og 

de ulike elementene som inngår i modellen, i det store og hele er innovativt i en norsk kommunal 

kontekst.  

Det fremkommer også av oppdragsbeskrivelsen at tilbyderne ble oppfordret til samarbeid i 

prosjektene. Oppfordringen kan imidlertid ses i sammenheng med det overordnede oppdraget fra 

AVdir og KDI gitt av deres respektive departementer. I direktoratenes invitasjon til kommunene 

fremkommer det at «Tjenesteleverandør kan inngå samarbeid med andre, for eksempel sosiale 

entreprenører, (andre) frivillige organisasjoner og kommersielle aktører etter behov. Dette kan være 

nødvendig for å sette sammen et godt tilbud»20 Som nevnt tidligere, var det kun én av tre tilbydere 

som leverte tilbud i samarbeid med andre. Herunder er det relevant å påpeke at den aktuelle tilbyderen 

ikke vant frem med sitt prosjekt.  

 

Videre finner vi det nødvendig å påpeke at oppfordringen om samarbeid som skissert i 

oppdragsbeskrivelsen, ikke inngår i den helhetlige vurderingen av kvalitet i tilbudene. Som vi har sett, 

 
18 Svar fra Larvik kommune til tapende tilbyr per e-post.  
19 Intervju – Larvik kommune   
20 Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. (2018). Invitasjon til kommuner. 
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ble denne oppfordringen fremsatt i sammenheng med oppfordringen om innovasjon. Det følger ikke 

av utlysningen en presisering av hvorvidt oppfordringene skulle vektlegges i vurderingen, men vi 

vurderer at det virker nærliggende å anta at begge punktene ville være gjenstand for vurderingen av 

tilbydernes søknader. Både på bakgrunn av at innovasjon har blitt vektlagt, men også med henblikk på 

at effektkontrakter i det store og hele skal bidra til nedbygging av silotankegang og bedre samarbeidet 

mellom aktører med forskjellig sektoransvar. I tillegg fremkommer det av oppdragsbeskrivelsen at 

målgruppen har sammensatte behov, noe som gjør at samarbeid mellom flere organisasjoner kan være 

hensiktsmessig for å sikre måloppnåelse. Gitt at erfaringer med målgruppen vektlegges sterkt i 

vurderingen, oppfatter vi imidlertid at oppdragsgiver i liten grad vektlegger målgruppens sammensatte 

behov og behovet det medfører for samarbeid mellom flere leverandører.  

3.1.5 Diskusjonsmomenter mellom Larvik kommune og Back in the Ring 

Referat fra forhandlingsmøtet mellom Larvik kommune og BitR i desember 2021 er vedlagt 

kontrakten. På møtet deltok to representanter fra kommunen, to fra tilrettelegger Ephori og fire 

representanter fra BitR. Referatet fra møtet gir noe innsikt i hvilke momenter Larvik kommune hadde 

behov for å diskutere nærmere med BitR. Her framgår det fire punkter hvor kommunen ønsket mer 

utfyllende svar: 

• 12/24 måneder oppfølging 

• Brukerreisen 

• Behov og løsning 

• De som ikke drar til Nøsen 

 

Vi finner det nødvendig å påpeke at dokumentet vi viser til er et referat fra møtet, og naturlig nok vil 

deler av referatet trolig avvike fra virkeligheten. Vi kan dermed ikke med sikkerhet si hva som har blitt 

diskutert på møtet. Av referatet fremgår det at BitR holdt en presentasjon av sitt tilbud. Det 

fremkommer ikke hvorvidt punktet om 12/24 måneder oppfølging adresseres i møtet. Referatet viser 

til at brukerreisen har vært omtalt med utgangspunkt i tre faser (mer om dette i kap. 3.6). Videre 

fremkommer det at BitR beskriver utfordringer og løsninger i presentasjonen. Herunder trekkes det 

blant annet frem sosiale problemer, nettverksproblemer, boligproblemer, rusproblemer og 

arbeidsproblemer for målgruppen.  

 

På spørsmålet om hva som vil skje med dem som ikke drar til Nøsen, kunne BitR opplyse om at 

tilbudet ville bygges ut flere steder i Vestfold og at de samarbeidet med folk som driver med yoga. 

BitR planla videre å ansette prosjektledere som skulle få ansvar for det som skulle skje i Vestfold. 

Deltakerne i prosjektet ville møte på et kontor med oppfølging to ganger ukentlig i byene i Vestfold. 

Tilbudet ville bestå av yoga, samtalegrupper og aktivitet, i tråd med tilbudet på Nøsen. Det framgår av 

referatet at BitR mener oppfølgingen ville bli tettere på Nøsen og at opplegget derfor ville bli best for 

dem som oppholdt seg der. 
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3.2 Informantenes oppfatning av anskaffelsesprosessen 

I dette delkapitlet presenterer vi informantenes oppfatning av anskaffelsesprosessen. Fremstillingen er 

basert på data fra intervjuer med representanter fra aktuelle tilbydere, Larvik kommune, Ephori Impact 

og Ferd Sosiale Entreprenører. Vi vil understreke at intervjuene er gjennomført før 

kontraktsinngåelsen, men etter kunngjøringen av vinnende anbud.  

3.2.1 Bakgrunn for deltakelse 

Tilbyderne trekker frem til dels ulike forklaringer på hvorfor de ønsket å delta i pilotprosjektet. 

Tilbyder 2 vurderte det som hensiktsmessig å levere inn tilbud på dette prosjektet, hovedsakelig på 

bakgrunn av tidligere erfaring med målgruppen. I tillegg har de etterlyst et prosjekt med 

effektkontrakter som modell. BitR vektla at de kjente seg trygge på målgruppen og oppfattet at 

effektkontraken skaper en spennende utfordring med mulighet for å vise seg litt frem og bli målt på 

resultater. I intervjuet fremkommer det også at Ephori Impact oppfordret BitR til å levere tilbud i 

anbudskonkurransen. Tilbyder 1 fremhever glippsonen mellom kriminalomsorgen og tjenestene i 

kommunene, og påpeker dessuten at det er krevende å skalere arbeidet som gjøres på feltet fordi det 

avsettes lite midler til det. I forlengelsen av dette, ble opplegget med effektkontrakter oppfattet som et 

spennende initiativ.  

Imidlertid ble det påpekt at effektkontrakt som avtaleform representerer noe forholdsvis nytt for de tre 

tilbyderne som leverte tilbud i fase to. I intervjuene fremkommer det også forskjellige synspunkter på 

utsiktene til å kunne lykkes med prosjektet. Tilbyder 1 oppfattet risikoen for å mislykkes som liten, og 

at tilbakefallsprosenten vil være mulig å oppnå. Tilbyder 2 oppfattet imidlertid at målet ikke fremstår 

oppnåelig, og at de retrospektivt derfor er tilfredse med at de ikke vant frem i konkurransen.  

3.2.2 Synspunkter på prosessen  

Flere informanter oppfattet at Larvik kommune hadde lite inngående kunnskap om effektkontrakter 

som modellen. Tilretteleggers rolle ble jevnt over beskrevet som seriøs og relevant både av 

informanter i kommunens egne rekker, og i intervjuer med tilbydere. Det knytter seg i hovedsak til 

kunnskapen og kompetansen Ephori besitter både når det gjelder effektkontrakter som modell, men 

også for gjennomføring av anskaffelsesprosessen, slik det ble påpekt i intervju med en av tilbyderne: 

«Jeg må vel si at de profesjonelle opplevde jeg at var Ephori, deres forståelse av målgruppen og 

prosjektoppgaven. Kommunen var veldig nøytral og tilbakelent oppfattet jeg.»21 Ifølge informanter hos 

tilbydere fremstod Ephoris forståelse og kjennskap til målgruppen i dette tilfellet noe begrenset.   

Tilbyder 2 mener at prosjektet fremstod som dårlig forankret i kommunene, foruten i Larvik. I tillegg 

oppfattet de at Larvik kommune ikke hadde involvert personer med spisskompetanse knyttet til 

kriminalomsorgen generelt, og den definerte målgruppen. De tapende tilbyderne påpekte videre 

mulige utfordringer for BitR når det gjelder rekruttering av deltakere og deltakertall. Tilbyderne 

oppfattet at kommunen ikke hadde tenkt nøye gjennom disse punktene, eller stilt kritiske spørsmål i 

denne sammenheng.   

 
21 Intervju - tilbyder 
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I intervjuene fremkommer det flere synspunkter på selve forhandlingsmøtet. Bant annet opplever 

tilbydere at Larvik kommune ikke hadde tenkt nøye gjennom enkelte viktige aspekter ved prosjektet i 

forkant av forhandlingene. Det knytter seg blant annet til om det burde vært vektlagt andre 

suksesskriterier enn tilbakefall. Et konkret forslag fra en tilbyder var et kriterium om 

arbeidstilknytning. I tillegg bemerket en tilbyder at kriterier hadde blitt endret underveis i 

anskaffelsesprosessen, for eksempel utvidelse av målgruppen. De oppfattet videre at Larvik kommune 

ikke hadde vært i tilstrekkelig dialog med flere av aktørene i forbindelse med gjennomføring av 

prosjektet, herunder kriminalomsorgen og fengslene.  

3.2.3 Innovasjonsaspektet 

Tilbyderne forteller i intervju at de oppfatter at oppdragsgiver har lagt betydelig vekt på innovasjon i 

vurderingen av søknadene. Imidlertid fremkommer det ulike synspunkter knyttet til hva som konkret 

ligger i begrepet «innovasjon» i denne sammenheng. Informanter fra tilbyder 1 forteller i intervju at de 

opplever det som riktig at BitR vant frem, særlig på bakgrunn av innovasjonsaspektet. Informanter fra 

tilbyder 2 forteller imidlertid at de er usikre på hva som er innovasjonen i BitRs tilbud, mer konkret i 

hvilken grad yoga kan sies å være innovativt. Nevnte eksempler illustrerer godt oppfatningen om at 

det ikke fremstår entydig hva som konkret ligger i vurderingen av innovasjon. Tilbyder 2 forteller at 

deres tilbud ikke inneholdt punkter som kunne oppfattes som helt nye, i den forstand at det ikke var 

blitt gjort tidligere, men at kombinasjonen av de ulike punktene kunne blitt ansett som innovativt. De 

oppfatter imidlertid at sistnevnte ikke ble vektlagt i vurderingen. Videre ble det fremholdt i intervju 

med Larvik kommune at BitRs tilbud ble vurdert som mer innovativt sammenlignet med de tapende 

tilbyderne: «De andre mente de hadde tilbudt noe som var nytt, men det var nok mer stokket om på 

brikkene.»22 

 

3.3 Kontrakten med Back in the Ring 

I dette delkapitlet gjør vi rede for kontraktens innhold med særlig vekt på målgruppe, 

evalueringsmetode og organisering av pilotprosjektet.    

Anskaffelsesprosessen kåret BitR som beste tilbyder. Etter noen ytterligere diskusjoner mellom Larvik 

kommune og BitR, inngikk partene kontrakt. Som tidligere nevnt inngikk Larvik kommune kontrakten 

med fullmakt fra Tønsberg, Sandefjord og Færder kommune. I kontrakten er det spesifisert at de fire 

kommunene skal inngå en separat avtale som fordeler ansvar og betalingsforpliktelser seg imellom.  

Som del av kontrakten inngår følgende avtaledokumentasjon: 1) vedlegg til kontrakten, 2) referat fra 

forhandlingsmøte og evalueringsmetode, 3) det mottatte tilbud og 4) konkurransegrunnlaget. Oppstart 

av pilotprosjektet ble satt til 1. mai 2021. 

3.3.1 Rammer og organisering av pilotprosjektet 

Pilotprosjektet har et totalbudsjett på 4.4 millioner kroner. Kommunene vil altså maksimalt utbetale 

4.4 millioner kroner til leverandør/investor. Den aktive prosjektperioden hvor tiltaket driftes er på to 

 
22 Intervju - Larvik kommune  
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år. I tillegg vil resultatene fra de sist rekrutterte deltakerne evalueres ett år etter den aktive 

prosjektperiodens slutt. Den totale kontraktsperioden er dermed på tre år. 

De aktuelle fengslene for pilotprosjektet er: Ringerike, Drammen, Bastøy, Sem, Berg, Larvik, Horten, 

Skien og Kragerø. BitR er imidlertid ikke forpliktet til å ha et tilbud i hvert av disse, og velger selv 

hvordan innsatsen mot fengslene disponeres.  

Pilotprosjektet er også organisert med en styringsgruppe som skal følge prosjektet, vurdere 

framgangen og diskutere mulige endringer som kan bedre resultatoppnåelsen. Styringsgruppens 

sammensetning, mandat og møtevirksomhet beskrives i kap. 3.7.   

3.3.2 Målgruppe for prosjektet 

I kontrakten er målgruppen for tiltaket definert gjennom en rekke punkter om alder, 

kriminalitetshistorie og bostedsadresse:  

 

Kontrakten slår også fast at ved feilrekruttering til tiltaket, for eksempel ved at fengslene ved en feil 

identifiserer en innsatt som mulig deltaker i prosjektet, men hvor vedkommende senere viser seg å 

Alder 

• Personen må fylle minst 18 år det året rekruttering til Tiltaket skjer. 

• Personen skal maksimalt fylle 40 år det året rekruttering til Tiltaket skjer. 

• Om mulig skal personer under 30 år gis prioritet. 

 

Kriminalitetshistorie 

• Personen skal være under soning av ubetinget straffereaksjon. 

• Personen skal sone ved et av fengslene beskrevet i punkt “Fengslene i prosjektet”. 

• Personen må ha hatt minst én tidligere ubetinget straffereaksjon. 

• Det er mulig å delta i prosjektet også i tilfeller der de/den tidligere ubetingede 

straffereaksjonen var ungdomsstraff, helgjennomføring og delgjennomføring 

med EK (elektronisk kontroll). 

• Tiden fra tidligere ubetinget straffereaksjon (ferdig sonet) til nåværende ubetinget 

straffereaksjon skal ikke overstige tre år (målt fra tidspunkt for siktelse. Tiden fra ny siktelse 

til dom og senere soningstidspunkt, trekkes fra). 

• Forvaring ekskluderer ikke deltagelse fra prosjektet. 

• Soning eller straffereaksjoner som inkluderer Elektronisk kontroll (fotlenke), samfunnsstraff 

og prøveløslatelse ekskluderer ikke deltakelse fra prosjektet. 

 

Andre karakteristikker 

• Bostedsregistrert i Larvik, Sandefjord, Færder eller Tønsberg ved soning. 

• Personer som ikke har deltatt i Tiltaket gjennom effektkontrakten tidligere. 
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ikke tilhøre målgruppen, skal BitR ikke lastes for dette. En mulig feilidentifisering av målgruppen skal 

heller ikke påvirke evalueringen og eventuell tilbakebetaling negativt.    

3.3.3 Rekruttering til tiltaket 

Det er fengslene som har ansvaret for å identifisere innsatte som tilhører målgruppen. 

Rekrutteringsarbeidet skal gjøres kontinuerlig gjennom de to årene prosjektet varer, og det er 

sosialkonsulenter, fritidsledere og andre relevante ansatte i prosjektet som skal informere om tilbudet. 

Dersom den innsatte er interessert i å delta, skal fengselet formidle kontakt mellom den innsatte og 

BitR. Om deltakelse fortsatt er aktuelt etter at BitR og den innsatte har møttes, skal den innsatte 

undertegne en samtykkeerklæring.  

Samtykkeerklæringen skal utarbeides av kommunen og BitR i fellesskap og beskrive prosjektet, dets 

formål og evalueringsmetode. I erklæringen skal den innsatte samtykke til at det samles inn og 

videreformidles informasjon om vedkommende, slik som navn og framtidig kriminelle forhold som 

registreres hos politiet. Kommunen skal også kunne kontakte den innsatte, og erklæringen skal også 

gjøre rede for hvem BitR kan kontakte på vegne av den samtykkende. Samtykkeerklæringen er 

avgjørende for kommunens mulighet til å evaluere prosjektet.   

3.3.4 Resultater 

Kontrakten spesifiserer prosjektets formål om «å sikre bedre forebygging og redusert 

gjengangerkriminalitet hos målgruppen». For å vurdere prosjektets resultatoppnåelse, er tilbakefall til 

kriminalitet på individnivå valgt som indikator. Det er med andre ord tilbakefallsandel av målgruppen 

Et tilbakefall vurderes å ha skjedd dersom: 

• Det opprettes en ny sak på personen i politiets straffesaksregister, og 

• Personen har rolle som enten domfelt, siktet eller mistenkt, og 

• Kommunen ikke vurderer saken som ubetydelig, eller 

• Personen er prøveløslatt og bryter med prøveløslatelsesvilkårene med den konsekvens at 

personen blir gjeninnsatt. 

 

Et tilbakefall defineres som relevant for prosjektet dersom: 

• Tidspunktet for tilbakefallet inntreffer i løpet av de første 365 dagene etter at løslatelse har 

funnet sted. 

• Saken som opprettes ikke skyldes en kriminell hendelse som fant sted før personen ble tatt opp 

i Tiltaket. 

 

Tidspunktet for tilbakefallet regnes som: 

• Datoen saken registreres i politiets straffesaksregister, “Sakens reg dato” i STRASAK. 

Løslatelse er definert som: 

• Datoen personen løslates fra fengsel, enten dette er på 2/3 prøveløslatelse, 

prøveløslatelse med møteplikt eller ved fullført soning uten prøveløslatelse. 

• Ved andre straffereaksjoner i friomsorgen (for eksempel elektronisk kontroll) 

regnes løslatelse som den datoen den aktuelle straff er avsluttet. 
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som er utslagsgivende og ikke antall tilbakefallssaker.23 En slik målemetode har flere fordeler. Den er 

intuitiv og rimelig, og tilbakefallsandelen er også i stor grad stabil. Ulempen med å velge andel 

framfor antall saker, er at personer som begår en mindre glipp ikke vil kunne delta videre i tiltaket. 

Kontrakten definerer hva som regnes som tilbakefall, når dette er relevant for prosjektet og hvilket 

tidspunkt for tilbakefall som skal regnes med. 

3.3.5 Evaluering og betaling ved måloppnåelse 

Det er kommunen som har ansvar for å evaluere måloppnåelsen og vurdere hvorvidt denne gir 

grunnlag for betaling. Den praktiske gjennomføringen av evalueringen er beskrevet i kontrakten. 

Utgangspunktet for evalueringen er at BitR oversender en liste med fødselsnummer og dato for 

løslatelse for de brukerne som er med i prosjektet. Disse brukerne må oppfylle kriteriene for 

prosjektets målgruppe, ha signert samtykkeerklæring ved oppstart og fått oppfølging av BitR i 

minimum tre måneder etter signert samtykke.  

Som redegjort for over, regnes tilbakefall som ny sak registrert på personen innen ett år etter løslatelse. 

Det er altså dette tidspunktet som er relevant for å måle måloppnåelse. Evalueringen er for øvrig delt 

inn i to kohorter, som vist i figuren under, hentet direkte fra kontrakten:  

Figur 3: Måleperiode for evaluering av hvorvidt resultatmålene blir oppnådd 

 
23 Se Ephori Impact AS (2018). Pilotprosjekt med effektkontrakter. Redusert gjengangerkriminalitet i Vestfold. 
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Som figuren viser, varer første inntaksperiode i ett år fra prosjektets oppstart 1. mai 2021. Det betyr at 

nye deltakere i første kohort kan komme inn i prosjektet helt fra 1. mai 2021 til 30. april 2022. For å 

kunne evaluere alle deltakerne i første kohort etter minimum ett år, blir den altså evaluert 30. april 

2023. Tilsvarende gjelder for den andre kohorten, men da forskjøvet med ett år. Det betyr at den andre 

kohorten evalueres 30. april 2024.  

Eventuell tilbakebetaling til investor vil skje på grunnlag av resultatene som dokumenteres i 

evalueringen. I et eget kontraktsvedlegg er tilbakebetalingen spesifisert ut fra graden av måloppnåelse, 

med en nedre grense på syv personer eller færre. BitR får altså ingen utbetaling dersom de ikke lykkes 

med minimum åtte personer.   
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I kontraktsvedlegget om evalueringsmodell oppgis en gjennomsnittlig tilbakefallsprosent på 63 

prosent. Det er ingen referanser til denne tilbakefallsprosenten, og det framstår derfor som uklart 

hvordan man har kommet fram til tallet. Tilbakefall kan beregnes på en rekke ulike måter, og 

eksempelvis vil utvidelsen av målgruppen fra 18-30 år til 18-40 år påvirke forventet tilbakefall. Men 

med et utgangspunkt på 63 prosent vil altså litt mer enn seks av ti begå ny kriminalitet i løpet av ett år 

etter løslatelse. Målgruppen antas å ligge på om lag 40 personer per år. Det antas at innsatte som 

rekrutteres til tiltaket er mer motivert for å holde seg unna kriminalitet enn gjennomsnittet av innsatte.  

 

Kommunen kan selv kontakte fengslene, prosjektets deltakere og ellers kontrollere hvilken oppfølging 

brukerne har fått ved mistanke om kontraktsbrudd, men i utgangspunktet er evalueringen tillitsbasert. 

Det tas med andre ord utgangspunkt i at listen som oversendes kommunen kun inneholder brukere 

som har fått oppfølging gjennom tiltaket.  

Kommunen har ansvar for en rekke forhold knyttet til evalueringen. For det første skal kommunen 

sørge for at BitR sender samtykkeskjemaene med navn, personnummer og dato for løslatelse. For det 

andre skal kommunen skaffe seg oversikt over populasjonen hvert år, altså hvor mange personer som 

faller inn under kriteriene for målgruppen årlig. Dette er informasjon kommunen skal innhente fra 

fengslene. BitR har som nevnt ansvar for å sende liste med informasjon om deltakere i prosjektet. På 

dette grunnlag kan kommunen innhente relevante data fra straffesaksregisteret. Kommunen vil da 

undersøke om den enkelte bruker er registrert med tilbakefall i løpet av de første 365 dagene etter 

løslatelse. Dersom den enkelte bruker ikke er registrert, vil vedkommende telle som ett positivt utfall. 

Antall positive utfall summeres så opp og utløser en stykkprisfinansiering i tråd med 

kontraktsvedlegget om evalueringsmetode og betalingsmodell. Kommunen må fullføre dette arbeidet 

Det tilskrives en stykkpris knyttet til å forhindre tilbakefall. Dersom tilbakefall ikke har 

skjedd innen 12 måneder etter løslatelse, vil dette utløse stykkprisbetaling for individet. 

 

• Leverandøren får ingen utbetaling dersom man lykkes med 7 eller færre personer. 

• Dersom leverandøren lykkes med 8-12 personer vil de motta en stykkpris på 120 000,- per 

individ. 

• Dersom leverandøren lykkes med 13 personer eller mer utløser det en stykkpris på 190 000,- 

for disse individene. 

• Maksimal utbetaling totalt er 4 400 000 kroner. 

• Maksimal utbetaling det første året er 2 200 000 kroner. 

• Dersom leverandøren ikke får full pott det første året, kan dette hentes inn i år 2. F.eks. hvis 

leverandøren lykkes med 12 personer i år 1 vil det utløse betaling på 1 440 000,-. 

Leverandøren kan da tjene opptil 2 960 000,- i år 2 med utgangspunkt i samme 

stykkprismodell som over. 

• Dersom leverandøren lykkes med 16 personer per år vil de få maksimal utbetaling. 

• Dersom målgruppen per år derimot viser seg å bestå av mindre enn 30 personer, vil 

leverandøren få maksimal utbetaling ved å lykkes med 12 personer. Utbetaling per person vil 

da være 183.300 per person man lykkes med, så fremt man lykkes med minst 7 personer. 
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innen en måned og videreformidle resultatene til partene. Dersom kommunen ikke overholder denne 

fristen, har BitR rett til maksimal betaling for den gjeldende kohorten.  

3.3.6 Videreføring av prosjektet 

Kontrakten har med et eget punkt om eventuell videreføring av prosjektet. Her slås det fast at det vil 

være uheldig, både for deltakerne og leverandøren, dersom prosjektet ikke videreføres til tross for 

eventuelle positive resultater. Styringsgruppen forplikter seg til å diskutere denne problemstillingen og 

se etter mulige måter å videreføre prosjektet på etter kontraktsperiodens slutt, gitt positive resultater. 

At vellykkede effektkontrakter faktisk blir videreført av det offentlige, blir ofte trukket fram som 

viktig for modellens troverdighet.   

3.4 Vurdering av kontrakten 

I dette kapittelet vurderer vi kontrakten opp mot de definisjonsmessige kjennetegnene ved 

effektkontrakter som er beskrevet i kapittel 2. Deretter vurderes enkeltelementer i kontrakten, herunder 

forhold som har blitt endret underveis, før kontrakten sammenlignes med tre foregående dokumenter 

som beskriver sentrale krav til et pilotprosjekt. Kapittelet avsluttes med en diskusjon om forhold som 

på nåværende tidspunkt framstår som mulige utfordringer ved effektkontrakter som modell.    

3.4.1 Er dette en effektkontrakt? 

Som redegjort for i kapittel 2, har en effektkontrakt følgende kjennetegn:  

• Resultatbasert kontrakt  

• Investor som tar risiko ved å finansiere et tiltak i forkant og som dermed har insentiver for å 

gjøre sitt for at tiltaket lykkes 

• Fleksibel beskrivelse av selve tiltaket for å skape tilstrekkelig rom for utprøving, læring og 

justering underveis i prosjektperioden 

• Fastsatte kriterier for hva som regnes for tilfredsstillende resultatoppnåelse 

• Uavhengig part/verifiseringsmekanisme som evaluerer om resultatoppnåelsen er 

tilfredsstillende 

• Etterbetaling fra det offentlige til investor dersom evaluerende part godkjenner resultatene 

Spørsmålet er derfor om kontrakten mellom Larvik kommune og Back in the Ring kan karakteriseres 

som en effektkontrakt? Det korte svaret på spørsmålet er ja, i stor grad. Kontrakten er tydelig på 

problemet som skal løses, hvilken målgruppe det skal arbeides med og evalueringsmodellen som skal 

benyttes. I evalueringsmodellen fastsettes en stykkpris per individ som ikke er registrert i 

straffesaksregisteret med nytt forhold ett år etter løslatelse, forutsatt at BitR lykkes med minimum åtte 

individer.  

3.4.2 Handlingsrom for leverandør 

I tråd med effektkontrakters vektlegging av fleksibilitet og innovasjon, er kontrakten i mindre grad 

spesifikk på hvordan BitR skal nå disse resultatmålene. I søknaden, som inngår som del av kontrakten, 

er tiltaket beskrevet ganske vagt. Det vises rett nok til hva BitR anser som tiltakets endringsteori, hva 
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som leder til endring hos deltakerne og hvordan dette er særlig tilpasset deltakere som strever med rus, 

men hvordan det yoga-baserte tiltaket skal hjelpe brukeren tilbake til samfunnet, ut over at det skal 

føre til en indre endringsprosess hos brukeren selv, er lite spesifisert. For eksempel står følgende under 

overskriften Forebyggende ettervern som forhindrer tilbakefall: 

Vi tilbyr et rusfritt og trygt fellesskap med fokus på å skape varig personlig endring for deltagerne i 

prosjektet. Dette gjennom fordypning i yoga og aktiviteter som fremmer sinnsro og selvinnsikt. Vi 

legger til rette for nye, sunne rutiner og disiplin og nettverksbygging som kan skape varige positive 

relasjoner og tryggere fremtidsutsikter24 

Dette kan kritiseres for å være upresist og mangle dokumentasjon, men er samtidig en type tilnærming 

som kan egne seg for en effektkontrakt, nettopp ved at det offentlige får prøve ut en tilnærming med 

lav økonomisk risiko. Runde formuleringer, hvor leverandøren ikke forplikter seg til aktivitetsbaserte 

indikatorer, men derimot måles på resultat, gir både gode muligheter og betydelige incentiver for å 

justere og forbedre tiltaket underveis.  

 

Samtidig er det en del kunnskap om hva som fungerer for denne målgruppen. Dette er blant annet 

omtalt i den reviderte rapporten fra AVdir og KDI fra 2017, samt i invitasjonen som KDI og AVdir 

sendte kommunene i 2018. Her ble det understreket at målgruppen har sammensatte problemer og 

derfor vil kreve sammensatte tiltak med mulighet for individuelle tilpasninger. Mange innsatte strever 

med levekårsutfordringer som rus, psykiatri, utdanning og arbeid, bolig, sosialt nettverk og gjeld. 

Målgruppen har derfor behov for bredt sammensatte tjenester og tett oppfølging i tiden umiddelbart 

etter soning. Som tidligere nevnt er BitR tydelige på at oppfølgingen blir tettest for dem som deltar på 

Nøsen. For deltakere som oppholder seg i Vestfold, er det snakk om to ukentlige møter. Det kan stilles 

spørsmål ved om dette kan betegnes som tett oppfølging.   

3.4.3 Ingen ekstern part som evaluerer resultater 

Det er ingen ekstern part som skal foreta evalueringen av resultatoppnåelsen i tiltaket. I stedet skal 

kommunen avgjøre om resultatene gir grunnlag for tilbakebetaling til investoren som finansierer 

tiltaket. En slik evalueringsmodell er trolig brukt for å redusere kostnader i en liten pilot, men den kan 

likevel sies å være oppsiktsvekkende og neppe gangbar andre steder enn i samfunn med svært høy 

grad av tillit. En annen tolkning av en slik evalueringsmodell, hvor kommunen selv skal bestemme om 

og hvor mye investorene skal tilbakebetales, kan være at investorene her ser begrenset risiko for at de 

ikke vil tilbakebetales, eller at investorene selv har egeninteresse av at pilotprosjektene gjennomføres 

uavhengig av tilbakebetalingens størrelse. I en slik tolkning er altså investorene mer opptatt av at 

pilotprosjektene gjennomføres enn å sikre at en nøytral og habil part evaluerer resultatene. Målbare 

prosjektmål er uansett et svært viktig element i en effektkontrakt, og resultatene må kunne måles på en 

måte alle parter er enige om. I kontrakten mellom Larvik kommune og BitR, er det kommunen som 

avgjør i tvilstilfeller.  

 
24 Søknad fra Back in the Ring, s. 7. 
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3.4.4 Parter i prosjektet 

Effektkontrakter inkluderer ofte flere aktører med ulike roller. For eksempel lister KS (2018) opp 

følgende parter som sentrale i en effektkontrakt: 

 

• En offentlig aktør med et definert problem,  

• en leverandør av tiltak,  

• en investor som finansierer leverandøren,  

• en tilrettelegger og 

• en ekstern part som evaluerer resultatene.   

 

Kontrakten spesifiserer Larvik kommune og BitR som parter i prosjektet. Larvik kommune inngår som 

part på vegne av de tre andre Vestfoldkommunene som er med i pilotprosjektet. I tillegg har Ephori 

Impact spilt en svært sentral rolle som tilrettelegger og konsulent for kommunene. Med unntak av 

referatet fra forhandlingsmøtet mellom Larvik kommune og BitR, er Ephoris rolle lite synlig i 

kontrakten. Som nevnt over, er det heller ingen ekstern evaluator i dette pilotprosjektet. 

 

En sentral aktør i utviklingen og oppfølgingen av en effektkontrakt, er investoren. En investor har en 

åpenbar interesse av at effektkontrakten lykkes, og dersom investoren deltar i effektkontrakter over 

tid, vil også vedkommende opparbeide seg betydelig kompetanse og erfaring om hva som skal til for å 

lykkes. Som redegjort for i kapittel 2, er insentivstrukturen for investor en sentral del av en 

effektkontrakt. Ettersom investor kan tape pengene sine, er tanken at investor vil ta en langt mer aktiv 

rolle som støtte for tjenesteleverandøren enn hva som vanligvis vil være tilfellet for en offentlig 

bevilgningsmyndighet. Investors deltakelse skal med andre ord gi tiltaket medvind.  

I kontrakten er investors rolle i liten grad spesifisert. Det er til en viss grad lagt til rette for at investor 

kan spille en rolle gjennom deltakelse i styringsgruppen, men investor har ikke stemmerett og er 

dermed kun en av mange mulige ikke-stemmeberettigede deltakere. Illustrerende nevnes investor i 

kontrakten i en parentes sammen med representanter for fengslene. Denne manglende vektleggingen 

av investors rolle er overraskende, men kan også skyldes ønsker fra investor selv. Som det framgår av 

BitRs budsjett for tiltaket, er det også flere ulike aktører som har investert midler i tiltaket. Deres rolle 

eller interesser er ikke nevnt i kontrakten.  

3.4.5 Målgruppe for prosjektet 

I stortingsvedtaket fra 2015 hvor regjeringen ble bedt om å sørge for at det ble etablert et pilotprosjekt 

med bruk av effektkontrakter, ble målgruppen for tiltaket avgrenset til aldersgruppen 18–30 år. Denne 

aldersgruppen har også blitt nevnt som målgruppe i invitasjonen som AVdir og KDI sendte til 

kommuner om deltakelse i pilotprosjektene, samt i konkurransegrunnlaget som Vestfoldkommunene 

lyste ut. Det har samtidig vært en åpning for at målgruppen kunne utvides fra 30 til 40 år dersom den 

opprinnelige målgruppen ble for liten. I kontrakten med BitR er målgruppen utvidet til 40 år, men med 

prioritet til dem under 30 år hvis mulig. Utvidelse av målgruppen til 40 år ble også anbefalt av 

representanter fra nederlandske myndigheter i erfaringsutveksling med AVdir og KDI. Det ble i den 

forbindelse pekt på at deltakere mellom 30 og 40 år ville være mer motiverte til livsendring og at man 

derfor burde forvente bedre måloppnåelse.   
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Et annet kriterium for målgruppen, var at de hadde sonet ved ett av fengslene i Vestfold. Dette kriteriet 

ble senest presisert i utlysningen fra Larvik kommune. Listen over deltakende fengsler ble senere 

utvidet til også å gjelde fengslene i Drammen og Ringerike. Fengslene i Kragerø og Skien, som 

tidligere lå i Telemark fylke, er også tatt med.   

3.5 Vurdering av kontrakten opp mot relevante bakgrunnsdokumenter 

Anskaffelsesprosessen som Larvik kommune har gjennomført fram til inngått kontrakt med Back in 

the Ring, er i stor grad nybrottsarbeid. Dette er et pilotprosjekt i ordets rette forstand, og det er få 

andre anskaffelser av effektkontrakter å lære og hente erfaringer fra. Larvik kommune har derfor hatt 

en stor oppgave med å utarbeide et kontraktsgrunnlag og gjennomføre anskaffelsen. Med bistand fra 

Ephori har de også gjennomført en prosess hvor det sammen har blitt diskutert et opplegg som til dels 

har endret seg underveis. Pilotprosjektet som helhet har også hatt en rekke ulike faser, og det er derfor 

naturlig at fokus og prioriteringer har en dynamisk utvikling. I dette delkapittelet vil vi derfor kort 

sammenligne kontrakten med fire foregående dokumenter som beskriver pilotprosjektet med 

effektkontrakter. Dette gjøres for å spore endringer underveis i prosjektperioden. Vi vil hevde at disse 

endringene dokumenterer en kontinuerlig forenkling av suksesskriterier og målemetoder i løpet av den 

forholdsvis lange tiden som har gått fra Stortingets vedtak i 2015. Dette kan være er resultat av læring 

og justering underveis, men kan også være et uttrykk for en mer grunnleggende utfordring ved denne 

typen modeller, nemlig kompleksiteten i fenomenene og de sosiale problemene man intervenerer i og 

påfølgende utfordringer ved å måle effekt. Vi kommer tilbake til denne diskusjonen avslutningsvis.  

3.5.1 Sammenligning av kontrakt med grunnlagsmateriale 

De fire dokumentene er:  

• Den reviderte rapporten fra AVdir og KDI (2017), Forslag til gjennomføring av en pilot med 

velferdsobligasjoner 

• Invitasjon til kommunene om deltakelse i pilotprosjektet (2018), Pilotprosjekt med bruk av 

velferdsobligasjoner. Målsettinger og kriterier for lokale piloter 

• Ephori Impacts rapport fra Vestfold (2018), Pilotprosjekt med effektkontrakter. Redusert 

gjengangerkriminalitet i Vestfold 

• Utlysningen fra Larvik kommune (2020) 

3.5.2 Revidert rapport fra AVdir og KDI  

Den reviderte rapporten fra AVdir og KDI fra 2017 legger vekt på effektkontrakter som en form for 

resultatbasert finansiering med høy kompleksitet. Kompleksiteten er delvis en konsekvens av antall 

aktører involvert, og det pekes på at effektkontrakter er ressurskrevende sammenlignet med en 

tradisjonell tilskuddsordning på grunn av høyere utgifter til administrasjon og evaluering. Evaluering 

kan medføre en betydelig kostnad og også medføre byråkrati, men kan også gi overføringsverdi til 

andre tiltak og øke kunnskapen om hva som bør implementeres og videreføres.  

Rapporten peker også på utfordringer knyttet til effektkontrakters sterke vektlegging av sluttresultater. 

Et for ensidig fokus på sluttresultater kan føre til både såkalt fløteskumming, hvor deltakere rekrutteres 

selektivt, og parkering, hvor innsatsen konsentreres rundt deltakere med høy sannsynlighet for 
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suksess. For å motvirke dette, pekes det på behovet for et visst volum på tiltaket. Et større tiltak, med 

mange deltakere vil redusere sjansen for slike utilsiktede effekter. Det foreslås også at offentlige 

myndigheter kan kategorisere deltakere i ulike underkategorier basert på individuelle utfordringer og 

kjennetegn og det argumenteres for at Kriminalomsorgen bør være med på å velge ut deltakere til 

tiltaket.  

Rapporten peker også på at målgruppen har en rekke levekårsutfordringer og ofte strever med blant 

annet rus, psykiatri, arbeid og bolig. Tilbakeføringsarbeidet involverer derfor et bredt spekter av 

tjenester og tett og individuell oppfølging av deltakerne. Framstillingen i rapporten argumenterer på 

denne måten for at eventuelle innovasjoner og nye arbeidsmåter med målgruppen bør ha et fokus på 

individuell kartlegging av behov og nye måter å koordinere og sette sammen ulike tjenester på. 

Behovet for å koordinere ulike tjenester til målgruppen trekkes fram som vesentlig, og det pekes også 

på arbeid som et mulig resultatmål: «En aktuell tjeneste i en pilot som arbeider med den aktuelle 

målgruppen må være individuelt tilpasset og fokusere på samtidighet og koordinering av tjenester fra 

flere aktører. Aktuelle resultatmål kan være antall arbeidstimer og at det ikke er tatt ut ny tiltale»25 

For å sikre en tilstrekkelig stor målgruppe og dermed volum på pilotprosjektene, pekes det i rapporten 

på mulige kommuner som kan være aktuelle for en pilot. Dette er Trondheim, Kristiansand, Sarpsborg, 

Bærum og Oslo.   

3.5.3 Invitasjon til kommunene  

Invitasjonen til deltakelse i pilotprosjektet ble i 2018 sendt til totalt 13 kommuner. I tillegg til de store 

bykommunene tidligere nevnt, hadde blant annet enkelte kommuner i Vestfold og Østfold kommet til. 

I invitasjonen forutsettes det at minimum 150 gjengangere deltar i prosjektene. Fordeling av antallet 

deltakere på hvert enkelt prosjekt avhenger naturlig nok av antallet prosjekter, og det gis et eksempel 

med tre prosjekter med 50 deltakere på hvert prosjekt. Det påpekes særskilt at prosjektene bør være av 

en viss størrelse ettersom det vil kunne bidra til å skape større faglig miljø og redusere sårbarhet i 

prosjektene. Det vil også være en fordel for evaluator at populasjonen er av en viss størrelse, og det 

påpekes at det er problematisk å måle effekt i svært små populasjoner. 

I invitasjonen pekes det på at effektkontrakter er egnet til å teste ut nye virkemidler og at målet er å 

«styrke det forebyggende arbeidet for utsatte grupper og bidra til utvikling på tvers av etater, 

forvaltningsnivåer, frivillig sektor og fagområder». I invitasjonen vises det også til en ambisjon om å 

løse problemer med budsjettsiloer, der tiltak som finansieres over ett budsjett gir innsparinger på ett 

eller flere andre budsjett i fremtiden. 

Dokumentet viser også til at man ikke har lykkes tilstrekkelig godt med målgruppen unge 

gjengangere. Årsakene til dette kan være flere, men det pekes blant annet på manglende samhandling 

mellom ulike offentlige tjenester, manglende samhandling mellom offentlig sektor og frivillig sektor, 

varierende kvalitet på samhandling mellom ulike faggrupper og manglende informasjonsdeling. Man 

kommer derfor med en oppfordring om å utvikle nye tiltak eller sette sammen tiltak på en ny måte: 

 
25 Revidert rapporten fra Avdir og KDI (2017). Forslag til gjennomføring av en pilot med velferdsobligasjoner. 
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Det oppfordres derfor til å utvikle et tjenestedesign som ikke tidligere er forsøkt eller et design som 

settes sammen på ny måte. Det kan også være tilbud som er etablert, men som ikke er dokumentert 

gjennom evaluering. Det anbefales at deltagende kommuner og tjenesteleverandør bruker tid på disse 

spørsmålene.26 

I invitasjonen presiseres også måleperioden til å være «gjennomføringstid i prosjektet og til sammen to 

år fra påbegynt oppfølging». 

I invitasjonen til kommunene listes det også opp en rekke ulike kriterier for suksess. Antallet mulige 

fokusområder må sies å være mange og slik representere en bred tilnærming til tilbakeføringsarbeidet, 

hvor mer enn bare kriminalitetsfrihet inngår: 

Tabell 2: Kriterier for suksess (hentet fra invitasjon til kommunene) 

 

I invitasjonen understrekes behovet for en riktig nullpunktsmåling for målgruppen. Hvor høy 

gjentagelsesfaren normalt er for gruppen, altså uten tiltak, danner utgangspunkt for resultatmålene som 

settes. Et slikt nullpunkt omtales som svært vanskelig å fastslå eksakt. I invitasjonen antas det at 

 
26  Hentet fra invitasjon til kommunene om deltakelse i pilotprosjektet (2018) 
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målgruppen vil ha et tilbakefall på rundt 40 prosent etter tre år og noe mindre (34 – 38 prosent) etter to 

år. Det foreslås derfor at kravet til resultat bør være en bestemt reduksjon i prosentenheter i forhold til 

et generelt forventet tilbakefall på 40 prosent i løpet av 3 år. Et resultatkrav på 5 prosent reduksjon i 

forhold til forventningsverdien, vil innebære at tilbakefallet ikke skal overstige 35 prosent. Det 

kommenteres imidlertid at 5 prosent framstår som for lavt ettersom forskjellen da like gjerne kan 

skyldes tilfeldigheter, og at forventningen bør ligge på 10 prosent reduksjon.  

I invitasjonen vises det til at Kriminalomsorgen skal ha ansvaret for å rekruttere og velge ut aktuelle 

brukere (innsatte) til prosjektet og at dette bør skje etter en felles mal for kartlegging av potensielle 

brukere. Direktoratene skal så langt det lar seg gjøre bidra til tilnærmet like betingelser mellom de 

ulike prosjektene, særlig når det gjelder utvalget av deltakere og resultatkrav.  

Videre presiseres det at Kriminalomsorgen kartlegger aktuelle kandidater innenfor målgruppen, 

innhenter samtykke og etablerer kontakt med aktuelle prosjekter i god tid før løslatelse. Prosjektene 

oppfordres til å være proaktive i forhold til Kriminalomsorgen ved å etablere nettverk, kartlegge 

fengsler som geografisk er innen rekkevidde osv.   

Avslutningsvis presenteres en tidsplan for pilotprosjektene hvor oppstart anslås til nyåret 2019. Denne 

tidsplanen viste seg å være for optimistisk.  

3.5.4 Rapporten fra Ephori 

Rapporten fra Ephori er skrevet som en del av prosjektutviklingen til pilotprosjektene, med en gruppe 

kommuner i Vestfold som oppdragsgivere. Dette er altså et dokument hvor de fire kommunene som til 

slutt inngikk kontrakt med BitR har medvirket sterkt.  

Rapporten er på over 50 sider og gir en detaljert og faglig beskrivelse av effektkontrakter og hvordan 

et pilotprosjekt kan utformes. Det er ikke rom for å gi en nærmere redegjørelse for alle forhold som 

behandles, men her skal vi kort se på tilbakefallsprosent og suksesskriterier for et pilotprosjekt.  

I rapporten oppgis det at tilbakefallsprosenten for aldersgruppen 18-30 år de tre siste årene har vært 

stabil rundt 56,4 prosent. Det anbefales derfor at en tilbakefallsprosent på 56,4 prosent brukes som 

nullpunkt som resultater måles opp mot. Det opplyses imidlertid om at tilbakefallsprosenten faller med 

to prosentpoeng dersom målgruppen utvides til alderssegmentet 30-35 år, og ytterligere to 

prosentpoeng dersom også aldersgruppen 35-40 inkluderes. Ifølge denne rapporten vil altså 

målgruppen som BitR nå skal jobbe med, ligge på om lag 52,4 prosent.  

Rapporten fra Ephori går også gjennom hvilke resultatmål et pilotprosjekt bør måles etter. 

Kriminalitetsfrihet er naturlig selvfølgelig og inngår som det primære resultatmålet, men i tillegg 

opplyses det om at kommunene i Vestfold har ytret ønske om sysselsetting som sekundært resultatmål. 

Her er det imidlertid utfordringer med tallgrunnlaget og man har begrenset tilgang til informasjon om 

sysselsetting i målgruppen. Det anbefales derfor at sysselsetting tas med som resultatmål, men vektes 

ned til 20 prosent hvor kriminalitetsfrihet utgjør 80 prosent.  
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3.5.5 Utlysning fra Larvik kommune  

Utlysningen fra Larvik kommune gir en kort gjennomgang av bakgrunn for pilotprosjektet i Vestfold, 

en beskrivelse av hva som kjennetegner en effektkontrakt, rammer for prosjektet, målgruppe og mål 

og oppfordringer. Nevnte punkter er redegjort for i kap. 3, og blir dermed ikke beskrevet inngående i 

denne sammenheng. Likevel er det noen momenter fra utlysningen som vi mener er interessante å se 

opp imot kontrakten.  

Herunder er det relevant å trekke frem at målgruppen på daværende tidspunkt var gjengangere i 

alderen 18-30 år. Dataanalyser gjort i prosjektutviklingen viser at det er om lag 50 personer i denne 

målgruppen, og som i snitt slipper ut av fengsel i løpet av ett år. I perioden 1. januar 2012 - 31. 

desember 2017 var tilbakefallsandelen estimert til 55 prosent i gjennomsnitt i løpet av ett år etter 

løslatelse for målgruppen, hvormed disse har minst to ubetingede dommer og bostedsadresse i 

kommunen. Det betyr at tilbakefallsandelen har vært relativt stabil fra år til år.   

I utlysningen oppfordres det også til samarbeid og innovasjon i prosjektene som leverer tilbud. Vi 

finner det nødvendig å understreke at dette fremsettes som en oppfordring, og ikke et krav. Likevel 

fremkommer det av beskrivelsen at målgruppen har sammensatte behov som gjør at samarbeid mellom 

flere organisasjoner kan være hensiktsmessig for best mulig måloppnåelse. Slik det er formulert, må 

man forstå dette som en oppfordring om samarbeid med andre leverandører, og ikke som en 

oppfordring om tverrsektorielt samarbeid i prosjektgjennomføring eller nye modeller for samhandling 

mellom tjenester. Når det gjelder innovasjon, rettes det ikke et krav om en helt ny tjeneste, men 

aktivitetene som finansiers gjennom effektkontrakten skal imidlertid komme i tillegg til eksisterende 

virksomhet. Det anbefales derfor at organisasjonene tenker innovativt med henblikk på å sikre god 

måloppnåelse for målgruppen.  

3.5.6 Oppsummerende sammenligning 

Ved å se den inngåtte kontrakten mellom Larvik kommune opp mot de fire bakgrunnsdokumentene, 

viser det at flere forhold har endret seg underveis. Mye skyldes naturlig nok at volumet i 

pilotprosjektet foreløpig er lite. Det var i utgangspunktet tenkt tre piloter med om lag 50 deltakere i 

hver, men til nå er det kun det interkommunale samarbeidet i Vestfold som er i drift. Prosjektet er også 

betydelig forsinket sammenlignet med opprinnelig framdriftsplan. Det tok tid å få på plass et egnet 

regelverk for tilskudd til pilotprosjekt med effektkontrakter, og anskaffelsesprosessen i Vestfold tok 

også noe tid av ulike årsaker. Likevel er det grunn til å peke på noen vesentlige endringer og ulikheter 

mellom kontrakten som er inngått med BitR og de nevnte bakgrunnsdokumentene.  

For det første varierer tilbakefallsprosenten betydelig mellom de ulike dokumentene og kontrakten. 

Mens det i kontrakten legges en tilbakefallsprosent på 63 prosent til grunn som nullpunkt, er denne til 

dels betydelig lavere i både Ephoris rapport fra Vestfold, i invitasjonen til kommunene fra AV-dir og 

KDI og dessuten i utlysningen fra Larvik kommune. Vi har i skrivende stund ikke fått noen fullgod 

forklaring på hvorfor den estimerte residivismen varierer så mye, men variasjonen kan ha helt 

plausible forklaringer. Vi vil likevel anbefale at framtidige effektkontrakter har en tydelig referanse for 

nullpunktsmålingen som legges til grunn. Ettersom nullpunktsmålingen er helt sentral for hvilke 

resultatmål som oppnås og dermed i hvilken grad investorer skal tilbakebetales fra det offentlige, er 

det viktig at målingen er uomtvistelig og presis, og at det framkommer tydelig hvor datagrunnlaget er 

hentet fra og når.   
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En annen vesentlig forskjell mellom kontrakten og bakgrunnsdokumentene, er sysselsetting som 

resultatmål. Sysselsetting er vektlagt i dokumentene fra AV-dir og KDI, i tillegg til andre mulige 

suksessfaktorer som endring i rusbruk, bolig- og gjeldssituasjon. I Ephoris rapport fra 

prosjektutviklingen i Vestfold, kommer det tydelig fram at kommunene selv ønsker å inkludere 

sysselsetting som resultatmål. Her pekes det også på at det er utfordringer med tallmaterialet, men 

hvorfor sysselsetting har falt helt ut, har vi foreløpig ikke fått svar på. Kriminalitetsfrihet er et naturlig 

resultatmål for et prosjekt som skal arbeide med tilbakeføring av innsatte til samfunnet utenfor 

murene, men et slikt mål kan også kritiseres for å bli hardt rammet av en kjent aforisme innen 

vitenskapelig metode: absence of evidence is not evidence of absence. Eller sagt med andre ord, det at 

en person ikke er siktet for et nytt straffbart forhold innen ett år etter løslatelse, betyr ikke av 

vedkommende ikke lenger utfører kriminelle handlinger eller er godt integrert i samfunnet. Satt på 

spissen kan det bety at det vil lønne seg å arbeide med ressurssterke gjengangere som lettere kan 

unngå å bli tatt og siktet på ny. Ingenting tyder på at slike mekanismer vil oppstå, men det er et 

eksempel på måleutfordringer tilknyttet et slikt tiltak.   

Rekruttering til tiltaket framstår som en sentral utfordring. For å være i stand til å nå resultatmålene, er 

tiltaket avhengig av å rekruttere tilstrekkelig antall gjengangere. I invitasjonen til kommunene ble det 

oppgitt at Kriminalomsorgen selv hadde ansvaret for å rekruttere og velge ut aktuelle brukere/innsatte 

til tiltaket, samt innhente samtykke fra disse. I kontrakten har fortsatt fengslene en vesentlig rolle 

gjennom å identifisere mulige brukere og deretter formidle kontakt mellom de interesserte innsatte og 

BitR. Det er deretter BitR som innhenter samtykke. BitR er dermed helt avhengig av et godt samarbeid 

med fengslene og at sosialkonsulenter, fritidsledere eller andre relevante ansatte i fengselet informere 

de innsatte om tiltaket. For i det hele tatt å komme i posisjon til å gjøre en innsats for gjengangerne, er 

altså BitR avhengig av andres innsats og tro på prosjektet. Igjen kan tilfeldigheter avgjøre hvorvidt 

BitR lykkes eller ei. Om sosialkonsulentene selv har tro på yoga som metode vil trolig være en svært 

sentral faktor hvor mange som rekrutteres. Et annet forhold som kan tenkes å innvirke på 

sosialkonsulentenes vurdering av BitR, er at opplegget for gjengangerne som velger å bo på Nøsen i 

realiteten erstatter en institusjon med en annen. Enkelte ansatte ved fengslene kan vurdere et slikt 

tilbud som noe annet enn reell tilbakeføring til samfunnet. 

 

Dersom BitR på den annen side har flere mulige deltakere enn hva de selv har kapasitet til å følge opp, 

vil alle insentiver trekke i retning av fløteskumming i rekrutteringsprosessen og parkering underveis i 

tiltaket. Det vil si at BitR vil ha interesse av å jobbe med de mest ressurssterke og muligens også eldste 

av brukerne, samt bruke begrenset med ressurser på rekrutterte personer som underveis framstår som 

usannsynlige suksesser. De mest krevende gjengangerne, og dermed kanskje også dem samfunnet som 

helhet har mest interesse av å få vekk fra et kriminelt liv, vil, dersom de begår det Ephori omtaler som 

en glipp (altså et nytt lovbrudd som fører til siktelse), miste oppfølgingen i tiltaket.  

 

Videre er det vesentlig å trekke frem oppfordringen om innovasjon og samarbeid slik det fremgår av 

utlysningen fra Larvik kommune. Vi har argumentert for at oppdragsgivers vektlegging av innovasjon 

i vurderingen av søknadene, har vært betydelig. Dette basert på tildelingskriterier med tilhørende 

karakterskala, men også på bakgrunn av intervjudata med sentrale aktører i anskaffelsesprosessen. Det 

at innovasjon er vektlagt er i seg selv ikke overraskende, og bør følgelig ses i sammenheng med at 

effektkontrakter i det store og hele representerer en ny måte å utvikle og yte velferdstjenester på. 

Likevel er det interessant at innovasjon fremstår viktigere enn oppfordringen om samarbeid, dette til 

tross for at begge kriterier trekkes frem i utlysningsteksten. Samarbeid er ikke skissert som et 
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selvstendig tildelingskriterium på lik linje med innovasjon. Det må imidlertid påpekes at 

oppfordringen om samarbeid ikke er tatt til følge i BitRs tilbud. Følgelig er samarbeidsaspektet 

fraværende i kontrakten. Ettersom oppfordringen om innovasjon etablerer et selvstendig 

vurderingskriterium, er det imidlertid verdt å påpeke at oppfordringen om samarbeid ikke gis 

tilsvarende status i vurderingen.  

3.6 Back in the Rings intervensjon   

3.6.1 Kort om målgruppens utfordringer 

Målgruppen for tiltaket har et komplekst og sammensatt utfordringsbilde. Kriminalomsorgens 

fagstrategi (2021-2026) poengterer at blant unge voksne domfelte har de fleste lav inntekt i tillegg til 

store utfordringer både sosialt og kulturelt. Flere har vokst opp i familier uten god omsorgsevne, 

opplevd brutte relasjoner og vært utsatt for vold med isolasjons- og selvskadingsproblematikk. En 

undersøkelse fra 2014 (Cramer 2014), basert på selvrapportering av symptomer fra innsatte, viste at 

73% av de kartlagte hadde personlighetsforstyrrelse, 42% en angstlidelse, 12% hadde risikofaktorer 

for selvmord, og 4% hadde tegn på en pågående psykose. En nylig studie av Pape et al., 2020 viste at 

et betydelig flertall av innsatte hadde rusproblemer, både knyttet til narkotika, medikamenter og 

alkohol. Punktene under oppsummerer noen nøkkeltall om målgruppen: 

• Totalt 3561 er innsatte i norske fengsler (SSB 2019) 

• Innsatte er overrepresentert når det gjelder drop-out fra skole, lav sysselsettingsgrad og 

vanskelige bosituasjoner (SSB 2019) 

• 3 av 4 er menn (SSB 2019) og de fleste er i aldersgruppen 18-20 år  

• 750 soner dom for rusmiddellovbrudd (SSB 2019) 

• 1 av 5 innsatte beskriver helsen sin som «dårlig», sammenlignet med 1 av 20 i den generelle 

befolkningen (Revold 2015) 

• 92% av innsatte viser symptomer på psykisk sykdom (Cramer 2014)  

• Tidligere innsatte har høyere risiko for økt bruk av narkotika (Bukten et al. 2016; Friestad & 

Kjelsberg 2009).  

Statistikken viser også at personer som har begått kriminalitet og gjennomført soning ofte blir 

gjengangere i systemet med flere lovbrudd og soning (SSB 2019). Dette er både en kostnad for 

samfunnet og for den enkelte innsatte med flere avbrudd i utdanningsløpet og reintegrering i 

yrkeslivet. For å snu denne trenden vil det derfor være viktig å finne løsninger som styrker den 

innsattes ressurser og motivasjon for å leve et godt liv utenfor soning. I den forbindelse vil eksterne 

aktører, som har kompetanse med brukergruppen, både deres utfordringer, men også ressurser kunne 

bidra positivt.  

Filosofien bak BitR 

Yoga står sentralt i BitR sin framgangsmåte og «Gangster Yoga» ble etter hvert et etablert begrep. 

Ifølge BitR handler det om å møte seg selv, finne sin plass i livet og å unngå negative 
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handlingsmønstre som er til skade for en selv, andre og samfunnet som helhet. Det handler om å 

utvikle større selvinnsikt, bli kjent med sine utfordringer og begrensninger og gradvis lære positive 

handlingsmønstre og å se seg selv i en større sammenheng.  

 

Praksisen med yoga bygger primært på fysiske øvelser der man lærer om underliggende spenninger i 

både kropp og sinn. Etter hvert som kroppen blir sterkere og mer balansert, vil det mentale aspektet av 

yoga bli mer framtredende. Dette vil gi økt fokus, konsentrasjon og større tilstedeværelse. Yoga 

bygger også på etiske og moralske prinsipper der man lærer seg å ta ansvar for seg selv, sine 

handlinger og sitt nærmiljø. Gjennom øvelser lærer man seg å eksistere uten å flykte eller å la seg 

distrahere. En slik økt tilstedeværelse gir grobunn for større innsikt innad og utad. Grunnprinsippet er 

således tuftet på «å gjøre rett og å være god».  

3.6.2 Innhold i tiltaket 

BitR begynte som et prøveprosjekt i 2011 på Ila Fengsel og i 2013 begynte et systematisk arbeid med 

rusavhengige med vekt på yoga som et virkemiddel. I dag undervises det i flere fengsler. Det stilles 

krav til deltagerne om å holde seg rusfrie, bidra til å bygge gode fellesskap, ta ansvar for eget liv og 

sette søkelys på utdannelse og å skaffe seg jobb. BitR fremhever selv at de jobber med en krevende 

bruker- og aldersgruppe som er karakterisert med: 

    

• Destruktive nettverk 

• Kognitive utfordringer 

• Dårlige vaner  

• Dårlig selvbilde 

• Manglende kunnskap og evne  

• Sosial dysfunksjonalitet  

• Dype mønstre i psyke og personlighet som skal endres  

 

For å jobbe med disse utfordringer, kreves det mye ressurser, kompetanse, utholdenhet og styrke fra 

ansatte i BitR. Spesielle aktiviteter og oppløftende undervisning skal motivere deltagerne. Dette skal 

først og fremst foregå på Nøsen Yoga og fjellhotell og i hjemkommunen. Alle deltagere vil være 

innom Nøsen i 3-9 måneder avhengig av interesse og forutsetninger. Alle vil få veiledning og støtte til 

søknad om bolig, arbeidstrening, utdannelse og jobb. De vektlegger fleksibiliteten til å møte hver 

enkelt deltager og deres behov der de til enhver tid befinner seg på denne reisen. 

I BitR jobbes det med å bygge opp et bedre selvbilde via yoga og å få adrenalin og naturlige kick 

gjennom trening og friluftslivsaktiviteter. De har sett at vennskapsbånd og relasjonsbygging skjer 

gjennom tillit og å stå i utfordringer sammen. På den måten kan de gi og få omsorg og gleden av å 

bety noe for andre. Ifølge Cobb (1976) er sosial støtte definert som individets opplevelse av å bli 

omfattet med kjærlighet og omsorg, bli verdsatt og tilhøre et sosialt nettverk med gjensidige 

forpliktelser. Ifølge Folkehelseinstituttet (2010) er støttende nettverk vesentlige for å beskytte mot 

stress og påkjenninger og er dermed en helsefremmende ressurs når det gjelder både psykisk og fysisk 

helse. Et godt sosialt nettverk og sosial støtte vil ha en beskyttende effekt mot psykiske lidelser, og 

denne effekten kan være uavhengig av andre faktorer og virke enten personen blir utsatt for 
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påkjenninger eller ikke. Samtidig kan sosial støtte ha terapeutisk virkning for personer som har 

utviklet en psykisk lidelse, slik at de får et mindre alvorlig forløp. Egenskapene ved et sosialt nettverk 

kan beskrives ut fra størrelsen og hvilke personer nettverket består av. Gjensidighet, slik at forholdene 

er preget av både å ta imot og gi støtte, og hvor like personene er i forhold til meninger og verdier har 

også betydning (Dalgard & Døhlie, 1995). Emosjonell støtte inkluderer empati, omsorg, kjærlighet og 

tillit. Aktivitetene på Nøsen - gruppearbeid og dialoggrupper - bidrar til emosjonell støtte ved at 

deltakerne får brynet seg på egne meninger og holdninger samtidig som de de får trening i å respektere 

at andre kan se og oppleve ting annerledes. Det legges også opp til at det å være etterrettelig gir et 

bedre selvbilde og bidrar til inkludering og raushet overfor andre. 

Brukerreisen og inndeling i ulike faser i programmet har utviklet seg gjennom mange år. Modellen har 

gitt kunnskap og innsikt i hva som kreves for å hjelpe rusavhengige og tidligere innsatte til å skape 

bærekraftige livsendringer. Bærebjelkene er tuftet på personlig forankring med fokus på ærlighet, 

tillit og åpenhet. Personlig forvandling med fokus på tålmodighet, disiplin og utholdenhet, og 

personlig utvikling hvor fellesskap, empati og ansvar er sentralt.  

 

Løpet består av tre faser som deltakerne går gjennom (se figuren under). I den første fasen er det 

søkelys på å skape en trygg ramme. Dette er deltagernes første møte med yoga hvor de blir gradvis 

introdusert for yogaens effekt på både kropp og sinn. Grunnstein i denne fasen er å bygge tillit til 

hverandre og utveksle erfaringer. Fase to vektlegger egenskaper som tålmodighet, disiplin og 

utholdenhet. Det er mulighet for å delta på diverse kurs og en 3 ukers pilegrimsvandring fra 

Lillehammer til Trondheim. I denne fasen gis deltagerne forskjellig lederansvar innad i gruppen hvor 

de får mulighet til å prøve, feile og lære gjennom erfaring. Fase 3 er utviklingsfasen. I denne fasen har 

deltagerne opparbeidet seg mer kapasitet til å tenke utenfor sin egen individuelle ramme og blir mer 

observante på det relasjonelle. Deltagerne får mulighet til å utforske yogaens betydning på hvordan de 

kan bidra til et fellesskap hvor alle eksisterer i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre.  

 

Figur 4: BitRs oversikt over brukerreisen  
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Tidsramme for de ulike fasene - brukerreisen 

De ulike fasene er videre inndelt i tidsrammer for å få en naturlig overgang mellom fasene og hvor de 

foregår:  

Rekruttering  

I forkant av den første fasen foregår rekrutteringen av deltagere. Dette gjøres primært via yogalærere i 

Berg, Bastøy, Semb, Larvik, Ringerike og Skien fengsel, noen ganger også ved hjelp fra fritidsledere 

og sosialkonsulenter i fengslene lokalt. I tillegg til daglig leder ved BitR, Alexander Medin, bidrar 

også tidligere deltakere med sine erfaringer med BitRs tilbud. Erfaringer er at disse har stor 

gjennomslagskraft i å nå frem til andre i samme situasjon. NAV og involverte kommuner bidrar også i 

rekrutteringen. I denne fasen blir det oppstart av yogaklasser samt boksetrening for å bygge tillit hos 

innsatte. Tanken bak boksingen er at det gir timing, rytme, ferdigheten i å forsvare seg, finne trygghet 

og styrke i seg selv, unngå vold i tanke, ord og handling og lære de innsatte å vise større ansvar og 

forsiktighet i hvordan de opptrer overfor hverandre. Det gjennomføres også individuelle samtaler med 

interesserte kandidater, kartlegging av deres behov, refleksjon over ønsket forandring og inngåelse av 

kontrakt for å komme til Nøsen.  

 

Fase 1: Behandling og forankring 

Dette er en sårbar fase hvor deltakerne nylig er løslatt og trenger forutsigbare og trygge omgivelser. 

De blir invitert til å bo på Nøsen og delta i ulike aktiviteter der. De praktiserer yoga og meditasjon og 

gis mulighet til å delta i ulike arbeidsoppgaver på hotellet i tillegg til friluftlivsturer, klatring og 

vandring i naturomgivelsene rund Nøsen. Det legges også vekt på traumerelatert behandling, 

individuelle samtaler, gruppearbeid, mentorsamarbeid og dialoggrupper der deltagerne holder 

presentasjoner for hverandre. Avslutningsvis blir det en prøve/oppgave for å gå videre til fase 2. 

Fase 2: Integrering 

I denne fasen er det videre fordypning i yoga, pust og meditasjon. Det er mer fokus på selvdisiplin og 

større krav til personlige oppgaver, studier og arbeidstrening på ulike fagområder. Nøsen har en aktiv 

drift med til tider hundre gjester. Det krever mye arbeid og solid struktur. Helt siden begynnelsen har 

hotellet vært et sted med åpne dører for BitR medlemmer som ønsker å gjøre noe med sine liv. Her 

bygger de opp gode rutiner, blir en del av et fellesskap, får bred opplæring innenfor flere fagfelt og 

må forholde seg til vanlige mennesker og forskjellige arbeidsoppgaver hver dag. Det legges også opp 

til mer fysisk trening og lengre overnattingsturer i fjellet. Det er også individuelle presentasjoner for 

deltagere som befinner seg i fase 1 og en avsluttende prøve/oppgave for å gå videre til fase 3. 

Fase 3: Utvikling 

Også i denne fasen legges det vekt på videre fordypning i yoga, pust og meditasjon. I tillegg er det 

mentorveiledningen for deltagere som er i fase 1. Det er også daglige konkrete arbeidsoppgaver på 

Nøsen, eller i deltagernes nærmiljø. I denne fasen kan de også få besøk av sine familiemedlemmer. 

Deltagerne får hjelp til kartlegging av muligheter til ny bosituasjon samt søknader til utdanning, 

arbeidstrening eller jobb i Vestfold. De må også lage en konkret plan for å motvirke tilbakefall og 

gjennomføre en avsluttende prøve/oppgave for å gå videre såkalt individuell oppfølging og evaluering.  

Individuell oppfølging og evaluering 
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Fokus her er på egenpraksis i yoga og meditasjon. Mentorstøtten er sentral, og bosituasjonen blir 

avklart i samarbeid med kommunen. Deltakerne får også hjelp til oppfølging med NAV og tilrettelagt 

jobb, utdanning eller praksisplass i Vestfold eller Hallingdal/Valdres. Det legges opp til en 

avslutningsprøve og hvor deltakerne skriver en kort oppgave og forberede en presentasjon for de andre 

deltakerne, mentorer og andre ansatte ved BitR. De holder også foredrag i fengsel og for kommunen 

sin om brukerreisen og personlige opplevelser. 

3.6.3 Rettsprinsipper i straffegjennomføring 

Ifølge Meld. St. 39 (2020-2021) bygger straffegjennomføringen på det humanistiske verdigrunnlaget 

som innebærer at mennesker er likeverdige, har egenverdi og er i stand til å forandre seg. Den enkelte 

har rett til å ta egne valg og er ansvarlig for konsekvensene av de valgene som tas. Den domfelte skal i 

straffegjennomføringen anses som en aktør i sitt eget liv. For å realisere det humanistiske 

verdigrunnlaget er det utviklet tre grunnleggende prinsipper for straffegjennomføring. 

Rettighetsprinsippet innebærer frihetsberøvelse, ikke tap av andre borgerrettigheter. Domfelte og 

innsatte har den samme rett til offentlige velferdstjenester som resten av landets borgere. Innholdet i 

straffegjennomføringen skal bygge på normalitetsprinsippet, som innebærer at soningen så langt det er 

mulig skal være lik tilværelsen ellers i samfunnet. Nærhetsprinsippet innebærer at domfelte i størst 

mulig grad skal gjennomføre straffen i nærheten av hjemstedet sitt. Formålet med dette er å legge til 

rette for kontakt med familie og nærmiljø under straffegjennomføring og styrke overgangen til 

samfunnet etter at straffen er gjennomført. 

3.6.4 Hvordan harmonerer BitR med disse rettsprinsippene? 

Nøsen har blitt et viktig samlingspunkt for mange BitR deltagere og mange har bodd der over lengre 

perioder. Kjernen i oppholdet er å aktivere deltakerne hver dag, tilrettelegge for ulike arbeidsoppgaver 

og støtte dem i deres personlige utvikling. Tilbakemelding fra BitR er at 60 prosent har klart seg bra 

og har kommet seg videre i jobb, utdanning eller en målrettet arbeidspraksis. Dette vil i så måte 

harmonere med normalitetsprinsippet. BitR hevder at denne daglige oppfølgningen og jevne kontakten 

gir en forankring og trygghet over tid som har stor betydning for den enkelte som deltar. Virkelig 

atferdsendring krever bevisst innsats over lengre tid, og det er derfor til stor hjelp å ha et sted som 

Nøsen der man kan gli inn i nye rutiner og etablere nye og positive sosiale relasjoner. Det kan hevdes 

at dette ikke harmonerer med nærhetsprinsippet, ved at deltakerne ikke har kontakt med nærmiljøet og 

familien under oppholdet. Samtidig kan det strukturerte oppholdet på Nøsen, med en kombinasjon av 

traumebehandling, sosial trening, kunnskapsoppbygging samt arbeidstrening, kunne forsvare mindre 

kontakt med familien. 

 

Et bærende element i BitR er benyttelsen av erfaringskonsulenter. De er utdannet som yoga-

instruktører og bidrar med undervisningen i forskjellige fengsler med og i de ulike byene BitR 

opererer i. Gjennom arbeidet de utfører og den personlige holdningsendringen de har ervervet seg, 

rekrutterer erfaringskonsulentene nye deltagere og viser dem en vei ut av kriminalitet og rus. Dette har 

også gitt en mulighet til å skalere opp omfanget av programmet, samtidig som disse instruktørene er 

ambassadører og brobyggere som har stor betydning i det daglige møtet med deltakerne. Dette er med 

på å gi BitR en legitimitet hos deltakerne. Bruken av erfaringskonsulenter kan koples til 

normalitetsprisnippet ved å vise at BitR sitt opplegg kan bidra til å få en jobb i etterkant av soningen. 
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En lang rekke overordnede føringer har gjennom mange år vektlagt betydningen av 

brukermedvirkning i helse- og sosialtjenesten. Brukermedvirkning er både en visjon, et mål og et 

middel. En definisjon av brukermedvirkning er: «At tjenesteapparatet benytter brukerens 

erfaringskunnskap for å kunne yte best mulig hjelp [...] kvalitetsforbedringene ligger i dialogen og 

samspillet mellom bruker og tjenesteutøver» (Sosial- og helsedirektoratet, 2006). Framgangsmåten til 

BitR har altså elementer av brukermedvirkning, både på individnivå og systemnivå. Tidligere 

deltakere, som ansettes av BitR, gir både individuell hjelp og støtte til andre innsatte, samtidig som de 

reiser rundt til flere fengsler og dermed kan påvirke de organisatoriske rammene der.  

3.6.5 Status for intervensjonen 

Status er at BitR har vært påvirket av pandemien, i første rekke knyttet til rekruttering av brukere. 

Erfaringene hittil er at rekrutteringen går ganske langsomt og med minimalt med informasjon over 

hvem som tilhører hvilken kommune. Her savnes mer drahjelp fra fengslene og de respektive 

kommunens side. Videre har pandemien lagt begrensninger på besøk, så i denne fasen har BitR kun 

hatt innpass i de fengslene som har tillatt undervisning.  Det har vært små muligheter for å holde 

informasjonskurs og rekruttering i fengslene annet enn vanlige yogaklasser. I nær tid er det planlagt 

besøk, konserter og workshop som forhåpentligvis vil hjelpe på rekrutteringen. I BitR savnes en 

klarere og tydeligere informasjon om potensielle kandidater i de ulike fengslene og fra kommunene og 

kriminalomsorgen. I så måte er etablering og forankring av samarbeidskonstellasjoner, roller og 

fremdriftsplan vesentlig å få på plass tidlig i prosessen.  

3.7 Prosjektstyring i kommunen 

Kontrakten spesifiserer at det skal opprettes en styringsgruppe som skal følge prosjektet gjennom 

prosjektperioden. Formålet med styringsgruppen er å vurdere fremgangen i prosjektet og diskutere 

endringer som kan føre til bedre resultatoppnåelse. I styringsgruppen deltar Kriminalomsorgen region 

sør, BitR og Larvik kommune med stemmerett. Kontrakten åpner for deltakelse fra andre parter, som 

for eksempel investor eller representanter for fengslene, men disse har ikke stemmerett. Det 

fremkommer ikke av kontraktsdokumentene informasjon om tilretteleggers rolle i styringsgruppen. I 

styringsgruppen for pilotprosjektet inngår imidlertid representanter fra kommunene (Larvik, 

Sandefjord, Tønsberg og Færder), representant fra leverandør (BitR) og investor (Ferd), samt 

representanter fra KDI og NAV. Oxford Research har deltatt på begge styringsgruppemøter, men da 

som observatør.  

Ved eventuelle beslutninger som krever stemmegiving, representerer Larvik kommune de andre 

Vestfoldkommunene. Det er imidlertid begrensninger på hva styringsgruppen kan beslutte, og den kan 

ikke endre vilkårene for utbetaling for resultater, slik disse er beskrevet i kontrakten. Styringsgruppen 

kan komme med forslag og anbefalinger til BitR, men det BitR som har styringsmyndighet over 

tilbudene som leveres. BitR bestemmer altså selv hvorvidt forslag fra styringsgruppen som gjelder 

selve tiltaket skal følges opp eller ikke.  

 

Det er kommunen som har ansvar for at styringsgruppen og styringsgruppemøtene fungerer etter 

hensikten. Styringsgruppen skal møtes minimum tre ganger det første året av prosjektet og minimum 
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to ganger i det andre året. For å holde oversikt og vurdere framgangen i prosjektet, skal 

styringsgruppen utarbeide et styringssystem med enkelte nøkkelindikatorer som eksempelvis hvor 

mange deltakere leverandøren arbeider med, hvilke av leverandørens tilbud som deltakerne bruker, 

eller hvor mange som har sluttet og falt ut av prosjektet. Kontrakten fastslår at dette styringssystemet 

skal utarbeides på styringsgruppens første møter.  

 

Som nevnt tidligere er den aktive prosjektperioden som finansieres gjennom effektkontrakten på to år. 

Imidlertid fremkommer det av kontraktsvedlegget at dersom tiltaket skaper positive resultater, vil det 

være uheldig for deltakerne og leverandøren at tiltaket avsluttes fullstendig etter to år. Dette er en 

utfordring som skal løftes i styringsgruppen, slik at man får på plass løsninger som gjør at tilbudet kan 

videreføres også etter kontraktsperioden, om det blir positive resultater.  

3.7.1 Erfaringer fra første styringsgruppemøte  

Første møte i styringsgruppen ble gjennomført 9. juni 2021. I forkant av møtet ble det sendt ut agenda 

til deltakerne per e-post. Prosjektleder ved Larvik kommune fungerte som arrangør og ordstyrer. Selve 

møtet ble avholdt digitalt, med en varighet på om lag to timer. Styringsgruppens medlemmer 

presenterte seg kort før representant fra Ephori Impact gikk gjennom prosjektbeskrivelsen. Ephori 

Impact formidlet at det er BitR som skal arbeide med målgruppen, men påpekte imidlertid at 

kommunene har mange kontaktpunkter med brukergruppen. Herunder ble det oppfordret til samarbeid 

mellom BitR og kommunene for å sikre best mulig resultater for målgruppen. Videre fikk BitR 

anledning til å presentere sitt tilbud. Sentrale tematikker omhandlet tidligere arbeid og erfaringer, 

utfordringer målgruppen står overfor, samt noen punkter tilknyttet prosjektet. I henhold til sistnevnte 

kan det trekkes frem at BitR fremsatte et ønske om å redusere tilbakefallsprosenten som fremkommer 

av kontrakten.  

Etter en kort pause ble neste punkt på agendaen dialog og avklaring om hvordan styringsgruppen skal 

arbeide sammen og bidra til måloppnåelse for målgruppen i prosjektet. Flere av deltakerne fremstod 

som samstemte i at samhandling mellom eksempelvis BitR og kommunene om tilgjengelige tjenester 

for målgruppen er viktig. BitR fremhevet utfordringen med å rekruttere personer i målgruppen. Det 

fremstår som særlig krevende å identifisere aktuelle kandidater for tiltaket. KDI påpekte at rekruttering 

vil være tidkrevende, og at erfaringer med effektkontrakter fra utlandet bekrefter dette. Videre ble det 

påpekt utfordringen som knytter seg til taushetsbelagte opplysninger og samtykke for å identifisere og 

komme i kontakt med målgruppen. I tillegg kretset diskusjonen rundt utfordringer med å avgjøre hvem 

som faktisk kan regnes som innbyggere i kommunene, ettersom det kan være uklart om det er 

pågripelsessted eller bosted som er registrert som geografisk tilhørighet. I tillegg kan folkeregistrert 

adresse i kommunen ikke samsvare med faktisk bostedsadresse i forkant av pågripelsen. 

Oxford Research ble videre gitt anledning til å presentere følgeevalueringen av effektkontrakten. 

Videre påpeker representant fra Ferd at de har interesse i at resultatene skal bli gode slik at det er 

mulighet for å tenke spredning og skalering. Herunder ble det trukket frem betydningen av profilering 

av prosjektet utad. Et konkret innspill i så måte var fokus på «Røverradioen», en fengselsradio som 

lages av og for innsatte i norske fengsler. Avslutningsvis ble det påpekt behovet for en tilstrekkelig 

rekrutteringsbase, og at rekrutteringsarbeidet må være på agendaen for å sikre optimal fremdrift i 

prosjektet fremover.  
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3.7.2 Erfaringer fra andre styringsgruppemøte  

Det andre styringsgruppemøtet ble avholdt 29. september 2021. På grunn av pandemien, ble også dette 

møtet avholdt digitalt. Strukturen på selvet møte skiller seg ikke nevneverdig fra det første. Ephori 

Impact og representant for Færder kommune deltok ikke i det andre styringsgruppemøtet. 

Tilrettelegger fra Ephori Impact skulle imidlertid ikke følge prosjektet lenger enn juni 2021. Heller 

ikke prosjektlederne som har bistått Larvik kommune i prosjektlederrollen deltok, men de var 

imidlertid representert ved det første møtet.  

I dette styringsgruppemøtet var status for rekruttering av deltakere til pilotprosjektet et sentralt tema.  

BitR beskrev utfordringene med å drive målrettet rekruttering i fengslene når det var strenge 

smitteverntiltak. BitR har ikke lyktes med å rekruttere noen deltakere innen målgruppen. Videre 

fremkommer det at BitR ønsker bistand fra kommunene når det gjelder å kartlegge deltakere. Et poeng 

er utfordringen med å avdekke personer i målgruppen grunnet taushetsbelagte opplysninger. Dermed 

er det også knyttet stor usikkerhet til hvor mange personer som faktisk befinner seg i målgruppen. Et 

konkret grep for å imøtekomme denne utfordringen, og som ble fremsatt i styringsgruppemøtet, er at 

det utarbeides en liste over antall personer i målgruppen som skal løslates i løpet av prosjektperioden. 

Imidlertid påpekte representant fra Kriminalomsorgen region sør at det ikke er mulig å utlevere navn, 

alder og tidspunkt for løslatelse. Følgende sitat bidrar med å belyse diskusjonen om hvordan BitR kan 

øke rekrutteringen:  

«Det er ingen annen utvei enn å møte folk i fengselet. Snakke med de dere allerede har snakket med 

[sosialkonsulenter og fritidsledere], etablere nettverk i fengslene og ha så hyppige møter som mulig. 

Forsøke å få kontakt med innsatte som kunne tenke seg å snuse på noen frivillige tiltak etter soning»27 

Det ble påpekt at personer i målgruppen kan finnes innenfor friomsorgens domene, og at det derfor 

kan være aktuelt å ta kontakt med friomsorgen i Vestfold. Det fremstår imidlertid som usikkert om 

BitR har vært i kontakt med friomsorgen eller ikke.  

Representant for Sandefjord kommune stilte spørsmål til styringsgruppen om hvorvidt det er etablert 

en arbeidsgruppe som arbeider med rent praktiske aspekter i prosjektgjennomføringen. Kommentaren 

kan tolkes dithen at styringsgruppen burde ha et mer overordnet fokus. Herunder er det relevant å 

trekke frem at diskusjonen i styringsgruppemøtet i stor grad har kretset rundt punktene som ble tatt 

opp i første styringsgruppemøte; status på rekruttering, Røverradioen, kommunikasjonsplattform, 

kommunens forankring av prosjektet internt og Arendalsuka. Videre ble det gjort en kort gjennomgang 

av utvalgte kontraktsvedlegg. Herunder ble det diskutert hvilke nøkkelindikatorer BitR skal presentere 

ved styringsgruppemøtene. På dette punktet var det noe uenighet om hvorvidt nøkkelindikatorene 

skissert i kontraktsvedlegget er tilstrekkelig rapporteringsgrunnlag.  

  

 
27 Kommentar fra KDI i styringsgruppemøtet 
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4. Oppsummerende analyse 

Pilotprosjektet i Vestfold befinner seg fortsatt i oppstartsfasen, og våre funn er derfor foreløpige. Vi 

har likevel noen refleksjoner rundt både anskaffelsesprosessen og kontrakten isolert sett, og rundt 

effektkontrakter mer generelt i en norsk kontekst. I dette kapitlet vil vi først redegjøre for momenter 

knyttet til anskaffelsesprosessen, før vi ser på noen mer generelle forhold.  

4.1 Anskaffelsesprosessen og kontrakt 

Larvik kommune har god fagkompetanse på offentlige anskaffelser. Derimot kan det stilles spørsmål 

ved om man i en slik prosess hadde hatt behov for mer sosialfaglig kompetanse, bredere kunnskap om 

målgruppen og en bedre oversikt over det totale kommunale tjenestetilbudet. En av de store fordelene 

med en effektkontrakt sammenlignet med en tradisjonell innkjøpskontrakt, hevdes å være offentlig 

sektors aktive deltakelse. Denne muligheten blir enda større etter kontraktsinngåelse, og offentlig 

sektors deltakelse i styringsgruppen kan potensielt tilføre tiltaket stor verdi. Nettopp fordi man 

gjennom effektkontrakter finansierer resultater og ikke aktiviteten i seg selv, har man større 

handlingsrom til å justere og tilpasse tiltaket underveis. Dermed kan også offentlige aktører delta mer 

aktivt og slik bidra til samarbeidsdrevet innovasjon.  

Om denne fordelen med effektkontrakter skal realiseres, krever det betydelig kompetanse hos dem 

som deltar på vegne av en offentlig aktør. Kunnskap om eller erfaring fra arbeid med målgruppen vil 

her være en stor fordel, eventuelt annen erfaring eller utdannelse innen sosialfaglig arbeid. Innsikt i det 

totale tjenestetilbudet en kommune kan tilby i tilbakeføringsarbeidet kan også gi stor gevinst med 

tanke på samordning av ulike tjenester på tvers av sektorer eller forvaltningsnivåer. I dette tilfellet 

framstår det som uklart hvordan kommunen har tenkt om kompetanse og mulighet til å delta i en 

erfarings- og/eller kunnskapsbasert dialog med tiltaksleverandøren. Vi finner ingen spor av det 

kommunale velferdsapparatet i prosessen. Kommunens faglige kompetanse innen en rekke relevante 

felt som bolig, rus, gjeldsrådgivning med mer, er ikke tatt med i kontraktsfasen/anskaffelsesfasen. Det 

reduserer muligheten til å jobbe tverrsektorielt i tråd med pilotens formål. I styringsgruppen deltar 

Kriminalomsorgen, og denne representanten vil trolig bidra med sin erfaring fra, og perspektiv på, 

tilbakeføringsarbeid. Miksen av kompetanse og erfaring, som trekkes fram av Ephori som en vesentlig 

styrke ved effektkontrakter, kunne trolig vært mer potent om det fra kommunenes side også var mer 

kompetanse om målgruppen. Da hadde også anskaffelsesprosessen fått mer karakter av verksted for å 

utvikle det best mulige tiltaket, og ikke kun en ordinær anskaffelse.  

Kompetansen til dem som står for anskaffelsen er også sentral i spørsmål om hvordan 

innovasjonsaspektet skal vurderes i søknadene. Kommunen inviterte ikke inn ressurspersoner fra 

relevante tjenestefelt som har erfaring med målgruppen. Evalueringen av de ulike tilbudene ble derfor 

gjort av en gruppe med begrenset erfaring fra kommunens ordinære tjenestetilbud til målgruppen. 

Tydeligst kommer utfordringen med en slik faglig tilnærming til syne i vurderingen av hvorvidt 

tiltakene var innovative eller ikke. Innovasjon var vektlagt fra statlig hold, og også i 

konkurransegrunnlaget ble tilbyderne oppfordret til å være innovative. Hva som kan betegnes som en 

innovasjon er imidlertid et komplisert spørsmål som ikke minst krever bred oversikt over eksisterende 

tilbud til løslatte. Begrepet innovasjon er krevende å operasjonalisere, men ses ofte ut ifra at det 

innebærer noe nytt for målgruppen, kommunen, regionen og/eller i nasjonal sammenheng.  
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Etter at en vinner var kåret, stilte en av de andre tilbyderne spørsmål ved evalueringen av 

kvalitetskriteriet innovasjon. Svaret fra Larvik kommune var ytterst begrenset: 

Vi ser at tilbudet er innovativt, og kommenterer også dette. Samtidig vurderer vi vinnerens tilbud som 

mer innovativt. Dette er basert på en helhetlig vurdering av hvor nytt og nyttig tilbudet fremstår.28 

Det kan i seg selv være gode grunner til å ikke skrive for lange begrunnelser eller tildelingsbrev, men 

som svar på et spørsmål har man her holdt seg til en minimumsstandard. Forskjellen i poenggivning på 

dette kriteriet ble avgjørende i valg av vinner. Begrunnelsen for hvorfor BitR ble ansett for å være mer 

innovativ enn de andre tilbyderne er også av få ord. Her er man tydelig inspirert av KS sin tidligere 

definisjon av innovasjon, men det kan likevel stilles spørsmål ved om de ulike momentene som her 

nevnes anses som spesielt nyskapende innen feltet. Eller kanskje viktigere, det er usikkert hvorvidt de 

som evaluerte tilbudene hadde tilstrekkelig oversikt over tilbudene til målgruppen til å vurdere om 

dette var nyskapende eller ikke.  

Et spørsmål som melder seg ved lesing av kontrakten, er om det vinnende tilbudet består av én eller to 

intervensjoner. Forskjellen mellom gruppen som skulle følges opp på Nøsen og gruppen som skulle 

følges opp i Vestfold var også et spørsmål Larvik kommune stilte seg i anskaffelsesprosessen, men 

ifølge referatet ble det ikke gitt mer utfyllende svar enn at tilbudet ville være best for dem som var på 

Nøsen. Dersom forskjellene mellom disse to gruppene er betydelige og vedvarende gjennom 

tiltaksperioden, må man spørre seg om hva man egentlig måler effekt av? Rett nok framstår yoga som 

en fellesnevner, men ellers synes tilbudene å være ulike. Denne ulikheten representerer en utfordring 

med tanke på måling av effekt.    

Tverrsektorielle utfordringer har tidligere vært sentralt i oppdragsformålet, men har gradvis blitt 

mindre vektlagt underveis i prosessen. Spørsmålet om effektkontrakter som modell kan bidra til å løse 

utfordringer med samarbeid på tvers av sektoransvar er i liten grad besvart i BitRs vinnende tilbud. 

Det har også vært en ambisjon om å løse problemer med budsjettsiloer, der innsats som finansieres 

over ett budsjett genererer innsparinger på ett eller flere andre budsjett i fremtiden, men dette har i 

liten grad blitt tematisert underveis i anskaffelsesprosessen.  

4.1.1 Vurdering av styringsgruppemøtene  

Diskusjonen i styringsgruppemøtene illustrerer at sentrale deler av prosjektet ikke er tatt ordentlig om 

bord av de ulike aktørene. Især gjelder dette det andre møtet, hvor praktiske aspekter i stor grad har 

preget agendaen. Dette illustreres blant annet ved at det stilles spørsmål vedrørende etableringen av en 

arbeidsgruppe. Styringsgruppen forsøker å etablere et fornuftig samhandlingsmønster mellom 

involverte parter i prosjektet. Noen sitter med informasjon som åpenbart kan være nyttig for andre, 

men det er tydelig at informasjonen burde nådd fram til aktuelle personer på et tidligere tidspunkt. Det 

er også krevende å forstå formålet med kommunikasjonsplattformen. BitR har allerede uttalt seg i 

media, men det virker som om prosjektleder oppfatter det som problematisk å publisere innhold som 

omtaler prosjektet på kommunens nettsider. Videre fremstår det som en utfordring at prosjektet er lite 

kjent i offentligheten, kanskje spesielt i Vestfold. Det er særlig problematisk i forbindelse med 

 
28 Svar fra Larvik kommune til tapende tilbyr per e-post.  
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rekruttering av deltakere, ved at økt publisitet omkring prosjektet vil kunne være et konkret grep for å 

øke rekruttering. Dette kan bidra med å forklare hvorfor samhandling ble vanskelig i dette prosjektet.  

4.2 Effektkontrakter i en norsk kontekst 

4.2.1 Private investorer og deres rolle 

For effektkontrakter som modell, representerer mangelen på en ekstern investor en utfordring ettersom 

man da i realiteten går glipp av en viktig sparringspartner og kunnskapsressurs. I tillegg skaper en 

ekstern investor det en av intervjudeltakerne omtaler som «et sunt press» for å skape resultater, 

ettersom investor har åpenbare interesser i at tiltaket lykkes. Det var kun BitR som til slutt hadde 

bidrag fra ekstern investor med en mulig avkastning på 10 prosent. De andre tilbyderne skulle sørge 

for finansiering gjennom egne fond eller avsetninger. I intervjuene med aktører i Larvik kommune 

kommer det frem at disse selv tar kritikk på at kommunen brukte for lite ressurser på å motivere 

tilbyderne til å skaffe finansiering fra eksterne investorer. Dersom leverandørene kun finansierer 

tiltaket med egne midler, har man fortsatt en resultatbasert kontrakt, men det kan diskuteres hvorvidt 

det er en effektkontrakt.   

4.2.2 Velferdsobligasjon eller effektkontrakt – nøytrale eller normative begreper? 

En av årsakene til at pilotprosjektet med bruk av effektkontrakter er forsinket sammenlignet med 

opprinnelig framdriftsplan og at det i skrivende stund kun er en pilot i drift, er den politiske 

oppmerksomheten og diskusjonen rundt modellen. Modellen ble tidligere diskutert under betegnelsen 

velferdsobligasjoner, og den politiske retorikken rundt obligasjoner og kommersialiseringen av 

velferden var tidvis stor. Dette førte til at flere kommuner sa nei til bruk av velferdsobligasjoner, 

deriblant flere kommuner i Vestfold. I Oslo kommune, som tidlig ble nevnt som en mulig 

pilotkommune, anbefalte byrådet å si nei til bruk av velferdsobligasjoner. Det må med andre ord være 

politisk vilje til å teste dette ut i en skala som både vil redusere metodiske problemer og motivere og 

rekruttere mulige investorer til å melde seg. Velferdsobligasjoner er et vanskelig begrep som ikke er 

intuitivt forståelig, og obligasjoner trekker utvilsomt tankene mer mot børsen enn mot sosialt arbeid. 

Samtidig er det vel verd å minne om at effektkontrakter heller ikke er en nøytral betegnelse for et 

bestemt empirisk fenomen. Slike betegnelser er også normative begreper som er utgangspunkt for 

politisk retorikk og strid.  

For effektkontrakters del, er det utvilsomt en sterk retorikk omkring effekt. Flere av de intervjuede 

peker på at det er et behov for å gå fra å fokusere på aktivitet til å fokusere på effekt i finansieringen 

av velferdsstatens tjenester. Ifølge disse intervjudeltakerne er man i dag for opptatt av tiltakenes 

utforming og innhold, og finansieringen er gjerne knyttet til volumet av aktivitet som tilbys. Det er 

imidlertid i mindre grad oppmerksomhet omkring hvorvidt denne aktiviteten har effekt for målgruppen 

som deltar. I effektkontrakter har man større handlingsrom til å justere tiltakets utforming underveis 

når man ser hva som fungerer og ikke. Dermed egner slike kontrakter seg bedre for innovasjon. Det er 

helt legitimt å påpeke at offentlige ressurser må brukes der de gjør størst nytte for seg og at det er 

viktig at tiltak som det her er snakk om har den ønskede effekten. Likevel er utsagnet om å «gå fra å 

fokusere på aktivitet til å fokusere på effekt» problematisk av flere årsaker. For det første er det ikke 

slik at man i dag finansierer en rekke tjenester og tiltak som ikke virker slik de er tiltenkt. I Norge 
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stilles offentlig pengebruk overfor en rekke krav om ansvarlig bruk av midler og vektlegging av 

resultater og samfunnsøkonomisk effekt. Når man finansierer basert på aktivitet, er det derfor ofte med 

dokumentasjon eller berettiget antakelse om at aktiviteten har virkning for den aktuelle målgruppen.  

For det andre møter den sterke betoningen av effekt en rekke metodiske utfordringer. Det er svært 

krevende å måle kausale årsaksforhold, ikke minst når man er henvist til observasjonelle studier. Slike 

utfordringer blir særlig store når populasjonen er liten, slik det er i tilfellet med kontrakten i Vestfold. 

Her vil trolig tilfeldigheter spille en vesentlig rolle, og piloten er også svært sårbar for eventuelle 

skjevheter i rekruttering. I kontrakten som er inngått i Vestfold, vil selv små endringer i utfall ha svært 

store konsekvenser for de involverte aktørene. Da blir risikoen stor, og det oppstår også uheldige 

insentiver. Eksempelvis vil investor ikke få tilbakebetalt fra kommunen dersom BitR lykkes med syv 

eller færre brukere. Lykkes de derimot med åtte brukere, får de en stykkpris på 120 000,- per individ. 

Forskjellen fra syv til åtte vellykkede brukerforløp er med andre ord på nær en million, men man kan 

ikke med sikkerhet si at forskjellen skyldes tiltaket.  

I bakenforliggende dokumenter er det flere steder tatt høyde for usikkerheten som hefter ved 

pilotprosjekter av denne størrelsen. Det vises i den forbindelse til at effekter er metodisk krevende å 

estimere og at det vil være vanskelig å avdekke effekter med den planlagte størrelsen på 

pilotprosjektet, og at en bedre framgangsmåte for å estimere effekt ville vært et randomisert kontrollert 

forskningsdesign hvor man hadde hatt en tilstrekkelig stor kontrollgruppe. Slik pilotprosjektet i dag er 

utformet, framstår det imidlertid som utopisk å gjennomføre et slikt forskningsdesign, ikke minst av 

forskningsetiske årsaker. Det påpekes også i bakgrunnsdokumentene. 

En annen utfordring ved måling av effekt i en norsk effektkontrakt, er knyttet til det omfattende 

tjenestetilbudet som den norske velferdsmodellen leverer gjennom ofte lovpålagte tjenester og tilbud. 

Deltakerne i piloten vil som alle andre ha rett til en rekke velferdstjenester som til dels vil være 

overlappende med tilbudet de mottar gjennom piloten. Hvilke resultater som eventuelt skyldes 

deltakelse i pilotprosjektet og hvilke resultater som skyldes deltakernes rettighetsfestede tilgang på 

andre tjenester, vil være vanskelig å fastslå.  

4.2.3 Innovative modeller på reise 

Når en innovativ modell skal overføres fra en nasjonal kontekst til en annen, er det viktig å være klar 

over forskjeller og likheter mellom de ulike landene. Dette er delvis tematisert i forarbeidene til 

pilotprosjektet på effektkontrakter. For eksempel peker rapporten fra AVdir og KDI på en vesentlig 

forskjell mellom blant annet Nederland og Norge når det gjelder antall frivillige organisasjoner som 

jobber aktivt med målgruppen. Mens det er relativt få frivillige aktører innen kriminalomsorgen i 

Nederland, er det i Norge svært mange som jobber aktivt med målgruppen. Slike forskjeller er sentrale 

i implementeringen av en ny modell. Likevel framkommer få slike refleksjoner i intervjumaterialet, og 

det virker ikke som om særskilte forhold ved norsk kriminalomsorg er tillagt særlig vekt i utformingen 

av kontrakt og tiltak. 

Av mulige utfordringer som allerede er nevnt i henhold til dette pilotprosjektet, handler mange om 

kompetanse hos kommunen som oppdragsgiver. De som deltar i kontraktsutformingen, må ha 

kompetanse om målgruppen og innsikt i relevante forskningsbidrag og kunnskapsoversikter som 

omhandler målgruppen. Ansvarlige hos kommunen bør også ha god innsikt i tjenestefeltet hvor tiltaket 
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skal virke. I dette tilfellet innebærer det innsikt i Kriminalomsorgens arbeid og kritiske faktorer i 

vanlige opplegg for tilbakeføring.  

Som tidligere nevnt, krever gjengangerkriminelle sammensatte tjenester og individuell tilpasning. 

Utfordringene som denne målgruppe strever med er i seg selv komplekse og krever betydelig 

endringsarbeid. Kunnskapen om ulike virkemidler og mulige hjelpetiltak er trolig spredt mellom flere 

aktører. Dette skaper et grunnlag for innovasjon hvor man i større grad evner å se tjenester i 

sammenheng på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, men skaper også et krevende utgangspunkt på 

en pilot som den i Vestfold.  
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