
Effektkontrakter
 forklart på én side

Samfunnsengasjerte 
investorer Leverandører av tiltak

Målgruppe med behov

For eksempel stiftelser, legater, sosiale 
investeringsfond, selskaper (CSR), 

formuende individer eller familier
For eksempel frivillig-ideelle organisasjoner, 
sosiale entreprenører eller private selskaper

Offentlig oppdragsgiver

For eksempel innen hjemløshet, barnevern, 
kriminalomsorg, frafall fra skole, folkehelse, 

rusmisbruk eller eldreomsorg 

For eksempel kommuner, NAV, statlige 
departementer eller etater

Uavhengig evaluator

For eksempel en forskningsinstitusjon, 
universitet eller konsulentselskap

Samfunnsengasjerte 
investorer finansierer en eller 
flere organisasjoner for at de 
skal oppnå et sosialt resultat

1

Organisasjonen(e) leverer 
kunnskapsbaserte tiltak 
mot en målgruppe med 

behov, for å oppnå positive 
endringer

2

Uavhengig evaluering avklarer 
om resultatmålene er oppnådd

3

Hvis forhåndsbestemte 
resultatmål oppnås betaler 

offentlig oppdragsgiver 
investorene tilbake med en  

avkastning

4

Ephori impact AS     www.ephori.no

post@ephori.no      +47 93 213 589

Måling og evaluering 
for læring, handling, 
bedre resultater og 

ansvarlighet

Mer midler til 
forebyggende tiltak 
som lønner seg for 

alle

Det offentlige sparer 
penger og deler en 

andel med investorene 
for risikoen de tok

Sosial innovasjon og 
tjenesteutvikling 
oppfordres og 

belønnes 

Samfunnsengasjerte 
investorer som får 

pengene i retur kan 
reinvestere i andre tiltak  

Samarbeid på tvers av 
sektorer for å finne og 

fremme de beste 
løsningene

200+ 
kontrakter 

under 
utvikling60 
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2010
Første 

velferdsobligasjon 
lanseres i Storbritannia

2017
Storbritannia lanserer “Life 

Chances Fund” hvor ca. 800 
mill. kr er avsatt til 

velferdsobligasjoner

2015

15 land som har brukt velferdsoblgiasjoner

Storbritannia - Finland - Sverige - Nederland - 
Tyskland - USA - Belgia Østerrike - Portugal - 
India - Sveits Peru - Australia - Canada - Israel

15 land med prosjekter under utvikling

Danmark - Italia - Frankrike - Estland - Chile
 Mexico - Japan - Colombia -  Kamerun - Irland 

Uganda - Marokko- Palestina - Sør-Afrika - Costa 

Portugal setter av ca. 130 
mill. kr. til finansiering med 

velferdsobligasjoner

Antall kontrakter totalt

Kriminalomsorg
Hjemløshet

Frafall fra skole
Barnevern

Forebygge høyt blodtrykk
Tidlig utdanning

Ensomhet blant eldre
Forebygge Diabets 2

Sykefravær 
Psykisk helse

Arbeidsledighet
Integrering

Bruksområder internasjonalt

En ny finansierings- og samarbeidsmodell for sosiale resultater

2012
Storbritannia lanserer 

13 velferdsobligasjoner

2016
New Zealand 

øremerker ca. 170 mill 
til velferdsobligasjoner

Tilrettelegger tilbyr uavhengig 
rådgivning til partene og 
koordinerer prosjektet 

Tilrettelegger

For eksempel Ephori, konsulent-
selskaper eller andre


