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Nøkkelkvalifikasjoner
Jacob er utdannet samfunnsviter fra Høgskolen på Vestlandet (HVL), med mastergrad i
samfunnsarbeid. Før han tok videreutdanning gjennomførte han en bachelorgrad ved
Politihøgskolen. Gjennom utdanningsløpet har han opparbeidet bred kompetanse om vilkår for
velferd og deltagelse. Dette innebærer også omfattende kunnskaper om sosial ulikhet, samt kritisk og
praktisk kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemmaer knyttet til
utenforskap og sosial mobilisering. Masteroppgaven skrev han innenfor rusfeltet. Han har jobbet som
forsker i Tyrilistiftelsen og har også publisert fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Gjennom
arbeidet i Tyrilistiftelsen har han opparbeidet inngående kunnskap om rusfeltet, ruspolitikk, TSB
(tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser), og spesialisthelsetjenesten. Han har i tillegg jobbet
et år som høgskolelektor ved institutt for velferd og deltagelse på Høgskolen på Vestlandet, hvor han
underviste og var veileder på både bachelor- og mastergradsutdanninger.

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, Høgskolen på Vestlandet
Assistent, Lokal sikkerhetsavdeling, Helse Bergen
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Pågående prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Kunnskapsgrunnlag om etterlevelse av opplæringsloven
Utdanningsdirektoratet (2022)
Kunnskapsdepartementet utarbeider ny opplæringslov som skal erstatte dagens Lov om grunnskolen
og den vidaregåande opplæringa. Utdanningsdirektoratet skal planlegge og iverksette tiltak for å støtte
kommuner, fylkeskommuner og skoler i arbeidet med å bruke, tolke og forstå den nye loven og
forskriften til loven. Utdanningsdirektoratet har derfor gitt Proba i oppdrag å undersøke hvor godt
dagens regler overholdes, hvilke regler som oftest brytes, hva som er hindringene for etterlevelse, hva
som kjennetegner fylkeskommuner, kommuner og skoler med høy henholdsvis lav grad av etterlevelse,
og hvor godt støtten til implementering av regelverket hittil har fungert. Det skal også utarbeides forslag
til tiltak for å sikre regeletterlevelse. Utdanningsdirektoratet skal bruke kunnskapsgrunnlaget til å
vurdere hvilke tiltak som skal igangsettes for å sikre etterlevelse av ny opplæringslov.
Prosjektet omfatter case-studier i åtte kommuner og to fylkeskommuner. Videre skal det gjennomføres
en spørreundersøkelse på nasjonalt plan rettet mot kommuner og fylkeskommuner. Utover dette vil en
rekke skriftlige kilder bli benyttet, både eksisterende forskning og utredninger og dokumentasjon slik
som tilsyns- og tilstandsrapporter. Det vil også bli gjennomført intervjuer hos samtlige statsforvaltere.
Prosjektleder i Proba er Jens Plahte.
Kunnskapsformidling om rasisme og diskriminering
IMDi (2022-2023)
På oppdrag for IMDi gjennomfører Proba en kartlegging av gode eksempler på veiledningsmateriell,
lokale handlingsplaner og god praksis i arbeidet mot rasisme og diskriminering. På bakgrunn av
kartleggingen skal det utarbeides anbefalinger til hvordan slike eksempler kan formidles på en bedre
måte. Prosjektet er forankret i oppdrag 14 i handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer
for 2020-2023 (Regjeringen, 2020). Proba gjennomfører casestudier, sentrale intervjuer og en
spørreundersøkelse, og resultatet vil overleveres i en rapport.
Barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering
Bufdir (2022-2023)
På oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kartlegger Proba erfaringer som barn
og unge i alderen 13-24 år har med rasisme og diskriminering. Formålet med prosjektet er å innhente
ny kunnskap om barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering og å gi anbefalinger om tiltak
for å bekjempe og forebygge diskriminering av og rasisme mot barn og unge. Prosjektet skal også gi
kunnskap om konsekvenser rasisme og diskriminering fører til, sett fra barn og unges ståsted, og hva
barn og unge mener er gode grep for å bekjempe og forebygge rasisme og diskriminering. Proba
gjennomfører en litteraturgjennomgang, gruppeintervjuer, individuelle intervjuer, survey og workshops
for å besvare problemstillingen.

Avsluttede prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Analyse om underrepresentasjon i folkehøgskolen
Kunnskapsdepartementet (2022)
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ved Folkehøgskoleutvalget gjennomfører Proba en
kunnskapsinnhenting og analyse om hvorfor personer med minoritetsbakgrunn og/eller foreldre med
lav inntekt og/eller utdanning er underrepresentert i folkehøgskolen. Svaret på oppdraget skal bidra til
å vurdere hvilken plass folkehøgskolen har i samfunnet, hvilket samfunnsmandat skoleslaget kan ha
og hvordan folkehøgskolen kan bli mer inkluderende overfor underrepresenterte grupper. Det
gjennomføres casestudier, intervju og en spørreundersøkelse for å besvare problemstillingen.
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.
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Formålet er å vurdere behovet for en statlig veterankontakt og organiseringen av tjenestene, samt
skisse
Kunnskapsgjennomgang utsatt ungdom Bydel Gamle Oslo
Oslo kommune (2022)
Bydel Gamle Oslo er en levekårsutsatt bydel, og det foreligger særlig stor bekymring for en andel
ungdommer mellom 15 og 23 år som har falt, eller er i fare for å falle, ut av skolen. Flere er involvert i
voldelige konflikter og kriminalitet, og mange har utfordringer knyttet til rus. Det er grunn til å tro at de
fleste har opplevd store barndomsbelastninger som eksempelvis omsorgssvikt, rus, vold og overgrep.
Bydel Gamle Oslo har i samarbeid med politiet, Utdanningsetaten og Velferdsetaten et prosjekt som
skal utvikle en ny tjeneste for målgruppa «særlig utsatt ungdom mellom 15 og 23 år i Bydel Gamle
Oslo som oppholder seg mye i bydelens uteområder, og står i fare for varig utenforskap og
kriminalitet». Som et ledd i utarbeidelsen av en ny tjeneste for målgruppa, gjennomførte Proba en
kunnskapsgjennomgang på «best practice» innenfor endringsarbeid, tverrsektorielle prosjekter/tiltak
og tverrsektorielt samarbeid.
Kunnskapsutvikling om tolkefeltet
IMDi (2021-2022)
I dette prosjektet har Proba i samarbeid med Agenda Kaupang og Oslo Economics gjennomført 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 har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant kvalifiserte og ufaglærte tolker,
gjort intervjuer med bestillere og formidlere av tolk, og en hatt gjennomgang av dokumenter fra
anbudskonkurranser.
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.
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