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Nøkkelkvalifikasjoner
Saliha El-Amrani er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med fordypning i
makroøkonomi. I Proba jobber Saliha med prosjekter innenfor temaene arbeid, velferd og
integrering. Hun har god erfaring med både kvalitativ og kvantitativ metode gjennom
innsamling, bearbeiding og analyse av kvalitativ og kvantitativ data.
Saliha har også erfaring fra Norges Bank der hun blant annet jobbet med kartlegging av
operasjonelle prosesser i sentralbanken. Fra tidligere har hun erfaring med datainnsamling
og -behandling gjennom sitt engasjement som studentassistent ved Handelshøyskolen BI
og jobb som personlig intervjuer i Statistisk sentralbyrå.

Utdanning
2012-15
2014
2009-12
2009

Master i samfunnsøkonomi
Utvekslingsopphold ved Fudan University, Shanghai
Bachelorgrad i samfunnsøkonomi
Studieopphold ved EF Language School, London

Språk
Norsk:
Engelsk:
Arabisk:
Berbisk:

Morsmål
Flytende
Gode muntlige og skriftlige ferdigheter
Morsmål

Arbeidserfaring
20152014-2015
2013-2015
2013-2015

Samfunnsøkonom, Proba samfunnsanalyse
Studentassistent, Handelshøgskolen BI
Studentengasjement, Norges Bank
Seminarleder ved Økonomisk institutt, Universitet i Oslo
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående

2016 -

Komparativ studie av place-then-train-tiltak
FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
I prosjektet vil vi undersøke hvilke dimensjoner ved ulike oppfølgingstiltak som er
viktige for at brukerne skal oppnå målet om å få og beholde jobb i det ordinære
arbeidsmarkedet.

2016-

Gjennomgang av selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter og
avgiftsinnbetalinger til folketrygden
For Delingsutvalget (Arbeids- og sosialdepartementet
Vi skal foreta en gjennomgang av vilkårene for selvstendig næringsdrivende
sammenlignet med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter i folketrygden og
avgiftsinnbetalinger til folketrygden.

2016-

Minoritetsbarn og fosterhjem
Bufdir
Kartlegging av hvordan barn med minoritetsbarn opplever å bo i fosterhjem, og av
hvilken dialog det er mellom barnevern og fosterhjem. Basert på intervjuer med
bufetat, barnevern, tidligere fosterbarn, fosterforeldre og foreldre.

2015-

Bistand til Rettighetsutvalget - samfunnsøkonomiske analyser
For Rettighetsutvalget
Vi skal bistå Rettighetsutvalget med å vurdere samfunnsøkonomiske
gevinster/kostnader av tiltak for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med
utviklingshemming.

2014-

Evaluering av forsøk med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen på Mortensrud
skole
For Utdanningsdirektoratet/IMDi
Proba følgeevaluerer et forsøk med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen ved
Mortensrud skole. Evalueringen baseres på kvalitative intervjuer med foreldre,
elever, ansatte ved skolen og aktivitetsskolen, spørreundersøkelser til foreldre og på
data fra Skoleporten, GSI og kartleggingsprøver.

2012 -

Evaluering av ”Forsøk med utvidet egenmelding og tettere oppfølging av
sykmeldte”
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
I samarbeid med AFI evaluerer Proba et forsøk med to typer tiltak innenfor
sykefraværsarbeidet. Forsøket skal gå over tre år. Forsøket er utformet som et kvasieksperiment, der 12 virksomheter deltar.

2011-

Evaluering av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
For Arbeidsdepartementet
Prosjektet er en rammeavtale over 3-5 år. Ulike tiltak skal evalueres ved hjelp av
registerdata. Frischsenteret leder prosjektet, og Proba er underleverandør. Vår rolle
vil særlig være å bidra med kvalitativ informasjon.
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Avsluttede
2016

Regionalisering av kulturpolitikken
For KS
Regjeringen ønsker at dagens fylker erstattes av færre og større regioner. Endringen
vil følges opp av en overføring av oppgaver fra staten til de nye regionene. Proba,
med NIBR som underleverandør, vurderer effekter av ulike modeller for
regionalisering av deler av kulturpolitikken.

2016

Analyse av individ- og prosjektrapporteringer fra Jobbsjansen for 2015
For IMDi
Som en del av rammeavtalen vi har for IMDi, har vi fått i oppdrag å gjennomføre
undersøkelsen om deltakerne i Jobbsjansen (individrapporteringen) for 2015 og
analysere rapporteringene på individ- og prosjektnivå. I prosjektet skal vi undersøke
sammenhenger mellom måloppnåelse og kjennetegn ved deltakerne og innholdet i
programmet.

2016

Kartlegging av kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter
For KS
I prosjektet skal vi kartlegge omfang og problemstillinger knyttet til kommunenes bruk
av oppdragskontrakter for å gi avlastningstiltak for personer og familier med særlig
tyngende omsorgsarbeid

2015-16

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
For KS
I sosialtjenesteloven er det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, men
endringen er ikke trådt i kraft. Vi skal anslå merkostnadene for kommunene får å
gjennomføre endringen. Videre skal vi kartlegge kommunenes oppfatning om andre
virkninger av aktivitetsplikten og beregne samlede virkninger for både kommunene,
sosialhjelpsmottakerne og samfunnet som helhet.

2015-16

Arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemming
For Rettighetsutvalget (BLD)
I prosjektet undersøker vi hvilke tiltak som har vært benyttet for å oppnå økt
arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming og effekten av disse, samt gir
en vurdering av hensiktsmessig bruk av tiltak for denne gruppa i framtiden.

2015-16

Samfunnsøkonomisk analyse av krav om universell utforming av digitale
læremidler
For Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utdanningssektoren er unntatt fra krav om universell utforming av IKT-løsninger. I
samarbeid med MediaLT analyserer Proba om det vil være samfunnsøkonomisk
lønnsomt å fjerne unntaket. Universell utforming vil medføre merkostnader for
leverandørene og vil kunne føre til utslagning av enkelte læremidler og leverandører,
men vil kunne øke læringsutbytte for elever med særlig behov for slike tilpasninger.

2014-16

Evaluering av pilotforsøk med returtiltak
UDI
Proba fikk i oppdrag å følgeevaluere et pilotprosjekt UDI, UNE og Politiets
utlendingsenhet gjennomførte i 2014-2015. Formålet med prosjektet var at
asylsøkere med avslag på asylsøknaden skal returnere raskt og på ordinær måte
etter at avslaget er mottatt. Som del av piloten ble det satt inn ulike tiltak mot
asylsøkere som kom fra land der andelen som får avslag på søknaden er stor.
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Piloten testet ut flere konkrete tiltak som kan bidra til økt retur, blant annet strategisk
mottaksplassering, differensiert returarbeid i mottakene, tydeligere informasjon til
asylsøkere, vedtakssamtaler gjennomført av saksbehandlere, økt fokus på ID-arbeid
og økt samarbeid gjennom en operativ koordineringsgruppe med medlemmer fra
UDI, UNE og PU. Følgeevalueringen skulle gi en løpende vurdering av
gjennomføring, resultater og effekter, slik at justeringer og endringer kunne gjøres
underveis. Som følge av den sterke veksten i antall asylsøkere i 2015, ble ikke
piloten gjennomført helt som forutsatt.

Andre publikasjoner og skriftlige arbeider
2015

Masteroppgave: ”Exchange rate volatility, exchange rate regimes and trade
flows: Evidence from the Norway-UK and Norway-US trade functions (19002000)”. En tidsserieanalyse av effekten av valutakursregime og
valutakursvolatilitet på handelsstrømmer.
https://www.duo.uio.no/handle/10852/43863
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