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Nøkkelkvalifikasjoner
Jacob er utdannet samfunnsviter fra HVL, med mastergrad i samfunnsarbeid. Fra utdanningen
opparbeidet han bred kompetanse om vilkår for velferd og deltagelse, sosial bærekraft, sosial ulikhet
og sosialt entreprenørskap. Masteroppgaven skrev han om samhandling og deltagelse på et gatelag
(fotballag for mennesker med rusutfordringer) og oppgaven baserte seg på tre måneder deltagende
observasjon.
Han har erfaring med kvalitativ metode, og har blant annet jobbet som forsker i Tyrilistiftelsen.
Gjennom arbeidet der har han opparbeidet inngående kunnskap om rusfeltet, ruspolitikk,
TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser), og spesialisthelsetjenesten.

Utdanning
2015-2017
2011-2014
2010-2011

Master i samfunnsarbeid, Høgskolen på Vestlandet
Bachelor, Politihøgskolen
Grunnfag, idrett, Høgskolen i Finnmark

Språk
Norsk:
Engelsk:

Morsmål
Flytende

Arbeidserfaring
2021-d.d
2018-2021
2017-2018
2016-2018

Utreder/forsker, Proba samfunnsanalyse
Forsker, Tyrilistiftelsen
Høgskolelektor, Institutt for velferd og deltaking, HVL
Assistent, Lokal Sikkerhetsavdeling, Helse Bergen
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Pågående prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Evaluering av CRPD
Bufdir (2020-2023)
Norge har ratifisert FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og
FNs barnekonvensjon. Bufdir har tiltak for å styrke gjennomføringen av disse konvensjonene i
kommunesektoren. Fylkesmannsembetene har gjennom satsinger ledet av Bufdir en rolle i
gjennomføring av konvensjonene i kommunesektoren. Prosjektet er en evaluering av disse
satsingene. Det er igangsatt en pilot for implementering av CRPD i 14 kommuner og fire
statsforvaltere. Statsforvaltere støtter gjennomføringen av CRPD i kommunene gjennom ulike typer
veiledning og kompetanseoppbygging. Disse aktivitetene har starter i 2020, og prosjektet er en
følgeevaluering av satsingen. Institutt for menneskerettigheter deltar som underleverandør.
Evaluering av NAVs tilbud til veteraner
Arbeids- og sosialdepartementet (2021-2022)
Personer som har deltatt i internasjonale operasjoner i forvaret kan ha behov for arbeidsrettet bistand
i ettertid. Selv om et stort flertall av dem klarer seg bra i det sivile arbeidslivet, er det en andel som på
grunn av helseutfordringer og/eller lite anerkjent kompetanse har utfordringer med å få eller beholde
jobb. I prosjektet evaluerer vi en forsøksordning med statlig veterankontakt i NAV, NAVs andre tilbud,
og ser dette i lys av tilbud fra andre aktører. Vi gjennomfører en dokumentstudie, et stort antall
intervjuer i NAV og blant andre sentrale aktører og en brukerundersøkelse rettet mot veteraner.
Formålet er å vurdere behovet for en statlig veterankontakt og organiseringen av tjenestene, samt
skisse
Kunnskapsutvikling om tolkefeltet
For IMDi (2021-2022)
I dette prosjektet skal Proba i samarbeid med Agenda Kaupang og Oslo Economics gjennomføre en
omfattende kartlegging av tolkefeltet. Bakgrunnen for prosjektet er den nye tolkeloven som forventes
å tre i kraft i 2022. Loven innebærer en plikt til å bruke kvalifiserte tolker i offentlig tjenesteyting.
Proba har ansvaret for en kartlegging av tolkenes arbeidsvilkår og hvordan markedet for tolker
fungerer. I prosjektet skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant kvalifiserte og ufaglærte
tolker, intervjuer med bestillere og formidlere av tolk, og en gjennomgang av dokumenter fra
anbudskonkurranser.
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