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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående
2018-

AAP-mottakeres brukerløp i arbeid og helse

2017-

FoU-midler Arbeids- og velferdsdirektoratet
En analyse av tilbudet til fire grupper AAP-mottakere (depresjon, unge med psykiske
lidelser/rus, ME og rygglidelser), og deres arbeidstilpasning. Den metodiske
tilnærmingen omfatter både analyser av registerdata og kvalitative data.
Asker Velferdslab, status og erfaringer
Husbanken
Vi beskriver status og erfaringer fra Asker velfedslab, et tjenestedesignprosjekt i
Asker kommune. Velferdslab skal gi tjenester til innbyggere som har komplekse
utfordringer og trenger bistand fra flere instanser. Datainnsamlingen består
hovedsakelig av intervjuer.

2017-

2017 -

Evaluering av resultatbasert finansiering av formidlingsbistand (REFIN)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Proba samarbeider med ISF om å evaluere forsøket. Vi skal bistå med å utforme
forsøket. I løpet av forsøksperioden skal vi samle inn kvalitative og kvantitative data
fra de involverte aktørene, og etter avslutning av forsøket skal vi evaluere effektene
av forsøket
Evaluering av forsøk med ny veiledningsmodell for biologiske barn i
fosterhjem
Bufdir
Proba følgeevaluerer en utprøving av ny veiledningsmodell for biologiske barn i
fosterhjem. Målet med utprøvingen er å gjrøe biologiske barn i fosterhjem bedre
rustet for å ha fostersøsken. Vi observerer på samlinger for barn/ungdom, og
intervjuer involverte barn, foreldre, ansatte i barnevernet og i Bufetat.

2018-

Evaluering av inkluderings- og tilretteleggingstilskuddsordninger
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Formålet er å få mer kunnskap om hvordan inkluderingstilskuddet og forebyggingsog tilretteleggingstilskudd (for ansatte i IA-virksomheter) virker. Mer konkret er det
behov for å få mer kunnskap om arbeidsgivers-, NAVs- og brukers erfaring med
tilskuddsordningene. Evalueringen må omfatte både hvordan ordningene innrettes og
praktiseres, og i hvilken grad de brukes. Det må derfor gjennomføres både
kvantitative og kvalitative undersøkelser.

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.

Avsluttede
2016-

2016-

Evaluering av offentlig anskaffelse: Nytt avklarings- og oppfølgingstiltak
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi skal vurdere i hvilken grad NAVs anskaffelse av nye arbeidsmarkedstiltak og en
forenkling av regelverket for tiltakene ivaretar formålet.
Undersøkelse av tiltak for ungdom
NAV
Vi skal kartlegge erfaringer fra NAV om hvilke tiltak og hvilken organisering som er
mest hensiktsmessig for å gi et godt tilbud til ungdom som ikke er i arbeid eller under
utdanning.
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2017-

Organisering av kulturfeltet
Kulturalliansen
Utredning om den framtidige finansieringen av det frivillige kulturlivet og kanalisering
av finansieringen, samt vurdering av institusjonelle rammer for bruk av midlene og
hvordan kulturlivet kan få større innflytelse på styringen av midler til kulturlivet.

2017-

Samarbeid på musikk- og scenekunstområdet
Norsk teater- og orkesterforening
Proba er underleverandør som metoderådgiver i kartlegging av samarbeid, ressursog kompetansedeling med tilhørende pengestrømmer innenfor musikk- og
scenekunstområdet.

2017-

Evaluering av satsing på IA-ledelse
KS
I samarbeid med Agenda Kaupang vurderer vi satsing på IA-ledelse – en modell som
KS har utviklet til bruk i kommunene, med mål om å redusere sykefravær.

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.

2017 -

Evaluering av Statped
Utdanningsdirektoratet
I samarbeid med Deloitte analyserer vi omorganiseringsprosess og hvilke effekter
omorganiseringen har hatt for samarbeid med kommuner/PPT, samt for tjenestene
som brukerne mottar.

2016 -

Evaluering Alor-nettverkene
Helsedirektoratet
Proba evaluerer Alor-nettverkene i samarbeid med AFI. Alor-nettverkene er et
samarbeid mellom KoRus, Akan og behandlingsinstitusjoner om å tilby bedrifter et
sted hvor man kan få kunnskap om og diskutere problemstillinger tilknyttet rus- og
avhengighet i arbeidslivet. Vi gjennomfører en prosess- og resultatevaluering.

2016- 2017

Undersøkelse om minoritetsbarn og fosterhjem
Bufdir
Undersøkelsen skal gi mer kunnskap om bruk av fosterhjem til barn med
minoritetsbakgrunn. Hvilke erfaringer har barnevernet, fosterforeldre, tidligere

fosterbarn og foreldre.
2016

Evaluering av samiske bokbusser
Sametinget
I samarbeid med Noodt og Reiding evaluerer vi tilskuddsordning for samiske
bokbusser gjennom intervjuer og spørreundersøkelser. Prosjektet er avrop på
rammeavtale med Sametinget.

2016

Evaluering av stipendordning for samisk utdanning
Sametinget
Vi evaluerer stipendordning som skal stimulere til at flere unge velger å ta utdanning
på samisk, i samarbeid med Noodt og Reiding. Oppdraget er avrop på rammeavtale
med Sametinget.
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2015-

Aktivitetskrav for sykmeldte (Hedmarksmodellen)
For Arbeids- og velferdsdirektoratet)
Proba skal undersøke hvordan Hedmarksmodellen bidrar til praksisendring knyttet til
aktivitetskravet hos aktørene i sykefraværsarbeidet, samt hva som er hindringer og
løsninger i samarbeidet mellom aktørene.

2015-

Studie av menn som utsettes for vold i nære relasjoner
For Bufdir
Prosjektet skal gi kunnskap om i hvilken grad og i hvilke relasjoner menn utsettes for
vold, samt hvilket bistandsbehov mennene har, gjennom en forekomsstudie,
spørreundersøkelse og intervjuer med menn som utsettes for vold i nære relasjoner.

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.

2014 -

Evaluering av forsøk med gratis deltidsplass ved AKS på Mortensrud skole
For Utdanningsdirektoratet
Proba evaluerer forsøket som pågår ved Mortensrud skole. Forsøket skal pågå i fire
år fra 2013. Vi skal benytte statistikk fra GSI, spørreundersøkelser og kvalitative
intervjuer.

2015-

Arbeidsfokus på DPS
FARVE
Vi kartlegger i hvilken grad og hvordan arbeid vektlegges som del av
behandlingsløpet som gis ved DPS, samt samarbeid mellom DPS og NAV på
avtalenivå og i praksis. Gjennomføres i samarbeid med Rådet for psykisk helse.

2014-

Evaluering av pilotforsøk med returtiltak
For UDI
Vi evaluerer et pilotforsøk med ulike returtiltak som har som formål å få personer
med avslag på asylsøknaden til å returnere til hjemlandet. Evalueringen er både en
følge- og effektevaluering.

2013-2015

Arbeidsgivers muligheter for tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har
hatt kreft
Kreftforeningen og NAV-programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd
Vi skal undersøke hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å
øke den kreftrammedes nærvær til arbeidslivet under utredning/behandling og
redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av en kreftsykdom. Prosjektet er basert på
casestudier, intervjuer og registeranalyser. Prosjektmedarbeider.

2014

Evaluering av Arbeidstilsynet
Arbeids- og sosialdepartementet
I samarbeid med Agenda Kaupang gjennomfører vi en evaluering av organiseringen
av Arbeidstilsynet

2014

Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
Arbeids- og sosialdepartementet
Proba gjennomfører i samarbeid med Oxford Research en utredning av de formelle
og uformelle klage- og påvirkningsmulighetene som søker og mottaker av
arbeidsavklaringspengene har til å påvirke og medvirke til egen prosess.

2013

Undersøkelse av forekomsten av vold, trusler og andre uønskede hendelser i
asylmottak
UDI
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Vi kartlegger forekomst av vold og trusler i asylmottak og skal komme med innspill til
forebygging. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med KRUS
(Kriminalomsorgens Utdanningssenter).
2013

Sykefravær, nærvær og tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt
kreft
For NAV
Vi undersøker hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke
nærvær under utredning/behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av
en kreftsykdom.

2014

Bruken av gradert uførepensjon
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi gjennomfører analyser av registerdata for å undersøke hva som kjennetegner
personer som får gradert uførepensjon, og deres tilknytning til arbeidslivet i de
påfølgende årene.

2014

Sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi skal undersøke sysselsettings- og sykefraværsutviklingen i bygg- og
anleggsnæringen i perioden 2008-2010 ved hjelp registerdataanalyser.

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.

2014

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål
For Utdanningsdirektoratet
Del 1 av prosjektet var en undersøkelse av byttet av målform i grunnskole og
videregående skole. Mange elever bytter hovedmål fra nynorsk til bokmål, særlig i
den såkalte randsonen for nynorsk. Vi undersøkte omfang og årsaker. I del to
gjennomførte vi en kartlegging av nynorskundervisningen i lærerutdanningen basert
på læreplaner fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene.

2013

Evaluering av ordning med stimuleringstilskudd til kulturskoletilbud
For Utdanningsdirektoratet
Vi vurderer i hvilken grad prosjektene som har fått tilskudd har lykkes i å nå
målsettingene som er satt for stimuleringstilskuddet og prosjektenes egne
målsettinger

2013

Arbeidsgiverundersøkelse
For hovedorganisasjonen Virke
Vi gjennomfører Virkes årlige arbeidsgiverundersøkelse til bedrifter i Norge. Formålet
er å kartlegge hva som kjennetegner arbeidslivet nå og fremover.

2012- 2013

Nye uførepensjonister – erfaringer med NAV
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Proba gjennomfører om lag 60 kvalitative intervjuer med personer som nylig har fått
innvilget uførepensjon. Temaer for intervjuene er tilfredshet med NAVs tiltak,
oppfølging og prosessen rundt uføresøknaden.

2012

Oppfølgingsstudie: Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Oppfølgingsundersøkelse av evalueringen fra 2011 for å belyse utviklingen i bruk av
arbeidsevnevurderinger i NAV. Vi gjennomfører intervjuer, spørreundersøkelser og
dokumentgjennomgang.
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2012

Bruk av graderte ytelser i ulike land
For Arbeidsdepartementet
Prosjektet kartlegger og dokumentere regelverket for samt forvaltningen og omfanget
av bruk graderte ytelser (rehabilitering og uførepensjon) for personer med nedsatt
arbeidsevne i ulike land.

2012

Bruk av lønnstilskudd i ulike land
For Arbeidsdepartementet
Prosjektet kartlegger og dokumentere regelverket for samt forvaltningen og omfanget
av bruk av ordninger med lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne i ulike
land.

2012

Evaluering av stimuleringstilskuddet
For Utdanningsdirektoratet
Proba har evaluert hvordan søknadsprosedyrene for stimuleringstilskuddet fungerer,
og gjort vurderinger av hvordan prosjektene og tilskuddet fungerer, basert på
informasjon og tilbakemeldinger fra prosjektledere og samarbeidspartnere.

2011

Svindel med fem trygdeordninger
For Arbeidsdepartementet
Proba skal anslå omfanget av svindel med foreldrepenger, overgangsstønad,
uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og dagpenger, samt kartlegge årsaker og
risikofaktorer for svindel.

2010-2011

Misbruk av sykepengeordningen
For Arbeidsdepartementet
Målet med prosjektet er å anslå omfanget av misbruk av sykepenger i Folketrygden.
Vi gjennomførte en litteraturstudie, samler statistikk, og arrangerer et ekspertpanel.

2010

Virkninger av tiltak mot arbeidsrettet bistand for personer med nedsatt
arbeidsevne - litteraturstudie
For Arbeidsdepartementet
Vi sammenstiller eksisterende kunnskap om virkninger av arbeidsrettet bistand til
personer med nedsatt arbeidsevne. Studien skal dekke både norsk og internasjonal
litteratur.

2010-2011

Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
I 2010 ble arbeidsevnevurdering innført som oppfølgingsmetodikk i NAV. Vi skal
belyse om ny metodikk bidrar til effektive og brukerrettede oppfølgingsløp, at
forvaltningsavgjørelser kvalitetssikres, og mer treffsikker virkemiddelbruk.

2009-

Evaluering av metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
For Arbeidsdepartementet
Proba samfunnsanalyse evaluerte i samarbeid med Econ fem metodeutviklingsprosjekter. Vi kartlegger innhold, deltakelse, og resultater av prosjektene.

2010

Nett og verdiskaping
Energi Norge
Utredningsprosjektet analyserer og drøfter hvilke verdiskapingskonsekvenser
sjøkabel vil ha i forhold til luftspenn på strekningen Sima-Samnanger. Både lokalt,
regionalt og nasjonalt perspektiv diskuteres.

2010

Evaluering av Eures´ virksomhet i Norge 2007-2010
NAV EURES Norge
Evaluering av aktiviteter og resultater oppnådd i perioden 2007-2010

Prosjekterfaring fra Econ Pöyry
2010

Brukerundersøkelse av arbeidsrettet rehabilitering innenfor Raskere tilbake
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For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Vi gjennomførte en brukerundersøkelse av arbeidsrettet rehabilitering, der vi så på
sammenheng mellom innhold og resultater. Econ-rapport 2010-057
2009-2010

Pro forma ekteskap i Norge og fire andre EØS-land
For UDI
Econ Pöyry gjennomfører et forskningsoppdrag for UDI der vi skal gå gjennom
norske regler og praksis knyttet til pro forma ekteskap, vurdere omfanget av dette
fenomenet i Norge, samt sammenlikne Norge med fire utvalgte EØS-land.

2009-2010

Storbyene og kunnskapsinstitusjonene
For KS Storbyforskning
Forskningsprosjekt i samarbeid med Analyse og strategi der forholdet mellom
storbyene og universitetene studeres. Sentrale spørsmål er: Hvordan forholder
storbyene seg som vertskommuner for ulike kunnskapsinstitusjoner? Har forholdet
endret seg de siste årene?

2009-2011

Følgeevaluering av forsøk med ACT-organisering
For Helsedirektoratet
Følgeevaluering av et forsøksprosjekt med ACT-behandling innen psykiatrien.

2010

Evaluering av sysselsettingsordning for sjøfolk
For Nærings- og handelsdep.
Sysselsettingsordningen har som mål å sysselsette nordmenn i sjøfartsnæringen.
Econ Pöyry gjorde en vurdering av om ordningen oppfyller sine målsettinger og
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, en forvaltningsgjennomgang samt en kartlegging
av tilsvarende ordninger i andre land.

2009

Fremtidsbilder for Norges Røde Kors
For Norges Røde Kors
Scenarieprosjekt for Norges Røde Kors som ledd i utarbeidelse av nytt
langtidsprogram. Prosjektet munnet ut i en rapport med tre mulige fremtidsbilder som
danner diskusjonsgrunnlag i prosessen mot Norges Røde Kors’ første
langtidsprogram.

2009

Vurdering av Marint verdiskapingsprogram
For Innovasjon Norge
Marint verdiskapingsprogram er et virkemiddel under Innovasjon Norge som skal
bidra til økt lønnsomhet og konkurranseevne i sjømatsektoren. Econ Pöyry utførte en
midtveisvurdering av relevans, måloppnåelse og effektivitet i programmet.

2009

FoU scenarier for Buskerud
For Buskerud fylkeskommune
Econ Pöyry gjennomførte et foresightprosjekt for Buskerud fylkeskommune som ledd
i deres arbeid med å utarbeide en helhetlig strategi for FoU og innovasjon i
Buskerud.

2009

Ringvirkningsanalyse: Ny messehall i Stavanger
For Stavanger Forum
Ringvirkningsanalyse som tar for seg sysselsettingsvirkninger, omsetningseffekter og
andre virkninger av en eventuell bygging av ny messehall i Stavanger.

2009

User Driven Innovation in the Healthcare Sector
For Nordisk InnovationsCenter
Nordisk prosjekt som inkluderte State of the Art på brukerdreven innovasjon, seks
ulike pilotprosjekter innen helsesektoren, samt en hovedrapport med ”verktøykasse”
av metoder for brukerdreven innovasjon, basert på erfaringer fra pilotprosjektene.

2009

Careers guidance in restructuring enterprises
For CEDEFOP
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Econ Pöyry gjennomførte et utvalg casestudier av nordiske bedrifter som nylig har
gjennomgått store nedbemanningsprosesser. Fokus var på hvordan bedriftene har
tilrettelagt for at de oppsagte medarbeiderne raskt kunne re-integreres i arbeidslivet.
2008-2010

Hvorfor blir det flere unge uføre?
For For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Proba samfunnsanalyse var underleverandør til Econ Pöyry. Vi undersøker og
drøfter årsaker til en sterk økning i uførhet blant unge under 30 år de siste 15 årene,
særlig når det gjelder psykiske sykdommer. Econ-rapport 2009-117

2008

Konsekvenser av ulike løp for arbeidsinnvandring
For For Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Vi har belyst hvilken betydning ulike løp for innvandring kan ha for offentlige finanser,
behov for offentlige tjenester, og sosiokulturelle forhold som integrasjon, velferd, mv.
Vi tegner tre scenarier for Norge i 2040. Econ-Rapport 2008-012

2008

Innovasjon i opplevelsesnæringer
For HSH
Rapport og presentasjon til HSHs årskonferanse med fokus på hvordan
opplevelsesnæringer innoverer. Prosjektet inkluderte også anbefalinger til
politikkutvikling og offentlig tilrettelegging.

2008

Regional næringsstruktur og -næringsutvikling i Buskerud
For Buskerud Fylkeskommune (10/2007 - 9/2008)
Prosjektet analyserte statusen for næringslivet i Buskerud i dag. Hva slags
strukturutvikling har vi sett de siste årene? Hvilke forskjeller kan vi observere mellom
regioner i Buskerud? Hvilke næringsmessige styrkepunkter har de enkelte
regionene?

2008

Survey of Entrepreneurship Education in Higher Education in Europe
For European Commision, Directorate General for Enterprise and Industry
En studie av entreprenørskapsutdanning ved høyere utdanningsinstitusjoner i
Europa. Studien omfattet en kartlegging av utbredelse, casestudier av
utdanningsinstitusjoner med best praksis på området samt politikkanbefallinger for
ulike involverte aktører.

2008

Evaluering av nasjonale planer for seksuell helse
For Sosial- og helsedirektoratet
Analyse av mål og virkemidler i to nasjonale planer for seksuell helse.
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