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Nøkkelkvalifikasjoner
Anette Walstad Enes er utdannet Cand. Polit. med hovedfag i Sammenliknende politikk. Hun har
vært prosjektleder i en rekke prosjekter og har særlig erfaring innen kvantitative analyser. Anette har
mange års erfaring fra Statistisk sentralbyrå, der hun blant annet har jobbet med statistikk og
analyser om innvandring og integrering. Fokuset har i særlig grad vært på deltakere i
introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og deres tidlige integreringsfase i arbeidsliv og i
utdanning. Tidligere Anette jobbet med analyser om inntektsulikheter, sosialhjelpsmottakere,
lavinntekt og ulike fattigdomsmål.
I Proba jobber Anette blant annet i prosjekter som omhandler Kommunale utviklingsmidler (KUM),
Indikatorer for integrering, evaluering av integreringstilskuddet til kommunene og avlasterordningen.

Utdanning
2005
2001
2000
1999
1998
1998

Hovedfag i Sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
Hovedoppgave om demokratiutvikling i Mellom-Amerika
Sammenliknende politikk hovedfag deleksamener, Universitetet i Costa Rica
Sammenliknende politikk mellomfag, Universitetet i Bergen
Administrasjon- og organisasjonsvitenskap grunnfag, Universitetet i Bergen
Arbeids- og organisasjonspsykologi delfag, Universitetet i Bergen
Spansk språk og latinamerikastudier – mellomfag,
Universitetet i Bergen og Universitetet i Costa Rica
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Arbeidserfaring
20182010-2018
2005-2010
2003-2005
2003

Utreder i Proba samfunnsanalyse
Seniorrådgiver, Seksjon for levekårsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
Rådgiver, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
Forskningsassistent, Chr. Michelsens institutt
Undervisningsassistent, Universitetet i Bergen

Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående

2018-2019

Utvikling av indikatorsett for integrering
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2018-2019)
Prosjektet vil se på hvordan et sett av indikatorer kan gi en helhetlig forståelse av
integreringen i Norge over tid. Gjennom prosjektet vil vi kartlegge ulike definisjoner
av integrering og diskutere hvorvidt definisjonen bør være knyttet opp mot politiske
mål. Videre vil vi se på hvordan definisjonen kan operasjonaliseres og måles.
Prosjektet vil kartlegge hva som finnes av data og hva som mangler i
kunnskapsgrunnlaget. Resultatene vil munne ut i en anbefaling til IMDi om utvikling
av indikatorer.

2017 - 2019

Evaluering av kommunale utviklingsmidler
For Kunnskapsdepartementet
Kommunale utviklingsmidler (KUM) skal forbedre kvaliteten og resultatene i
opplæring og arbeidsrettede tiltak i kommunene. Proba evaluerer på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet ordningen og skal fremskaffe kunnskap om resultater,
måloppnåelse og mulige effekter.

2018 - 2019

Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
For Kunnskapsdepartementet

Evalueringen skal omfatte både en vurdering av fire av de største statlige tilskuddene
til kommunenes integreringsarbeid og en vurdering, inkludert samfunnsøkonomisk
analyse, av alternative finansieringsordninger. Analysene vil bygge både på en
spørreundersøkelse, intervjuer og eksisterende forskning både fra Norge og andre
land. Telemarksforskning er underleverandør til Proba i dette prosjektet.
2018

Kartlegging av konsekvenser av endringer i regelverk for avlasterordningen
For KS
Kartlegging av praksis etter nye regler for avlastere utenfor institusjon under Helseog omsorgstjenesteloven og for besøkshjem under Barnevernloven. Vi kartlegger
konsekvenser av at kommunene må ansette avlastere, og ikke lenger ha de på
oppdragskontrakter. Prosjektet er hovedsakelig kvalitativt, da vi innhenter erfaringer
fra kommuner, avlastere og brukere/pårørende.
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