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Nøkkelkvalifikasjoner
Tonje Bentzen er cand.polit med hovedfag i sosialantropologi. Tonje har variert erfaring fra sosialt
arbeid i både offentlig og privat sektor og har svært god innsikt i problemstillinger knyttet til
barnevern, integrering, minoriteter og rus. Hun har også internasjonal erfaring, blant annet fra
utredningsarbeid og feltarbeid i flere afrikanske land. Tonje har god kjennskap til kvalitative metoder
for kartlegging, intervju og analyse.

Utdanning
1995-1999
1994
1992
1992
1986-1989
1984-1986

Cand.polit. i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
Hovedoppgave om unge menn i Zimbabwe, basert på feltarbeid i Harare
Sosialantropologi mellomfag, Universitetet i Oslo
Engelsk mellomfag
Politisk geografi semesteremne
Berg videregående skole
International High School Rangoon Burma

Språk
Norsk:
Engelsk:
Spansk:

Morsmål
Meget godt
Grunnleggende

Arbeidserfaring
20172013-2016
2009-2011
2009-2009
2007-2008
2007-2007
2000-2007
1999-2001

Nestleder, barneverntjenesten i Ås kommune
Rådgiver, barneverntjenesten i Ås kommune
Fagkonsulent, enslige mindreårige flyktninger, Lørenskog kommune
Medforfatter, ”Omskjæring. Stopp””. Cappelen Akademisk Forlag
Vitenskapelig assistent, Institutt for samfunnsforskning
Eksternt konsulentoppdrag, Norads evalueringsavdeling
Administrasjonskonsulent og miljøarbeider, Kvinnekollektivet ARKEN
Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo
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Andre publikasjoner
”Hvor stort er omfanget av kvinnelig omskjæring i Norge?” i Omskjæring. Stopp. Nina Foss (red.).
Cappelen Damm Akademisk. Oslo 2009
Kjønnslemlestelse i Norge. ISF Rapport (2008:008). Institutt for samfunnsforskning. 2008
”The Norwegian international effort against female genital mutilation”. Evaluation study 1/2007.
Norad
”I’ve been trying to find out where my place is.” Identity and belonging among young men in Harare,
Zimbabwe. Universitetet i Oslo 1999

Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående
2018

Kunnskapsrapport om karriereveiledning i Oslo
Oslo kommune
Proba kartlegger aktører i Oslo som tilbyr gratis veiledning/rådgivning om utdannings- og
karrieremuligheter til voksne over 19 år. Oppdraget består av dokumentstudier,
spørreundersøkelser og intervjuer. Kartleggingen skal lede fram til konklusjoner om hvilke
grupper som har et svakt tilbud i dag.

2018

Sosialhjelpsutgiftene i Vestfold
NAV Vestfold
Enkelte av de store kommunene i Vestfold har relativt høye sosialhjelpsutgifter. Vi skal
avdekke årsakene til dette og hva kommunene kan gjøre for å redusere utgiftene. Analysene
vil bygge båre på analyse av statistikk samt intervjuer med en rekke aktører i
velferdsforvaltningen i kommunene.

2017

Gjennomgang av organisering av tolketjenesten for døve, hørselshemmede og
døvblinde
Arbeids- og sosialdepartementet
Proba gjennomgår dagens organisering av NAVs tolketjeneste for døve, hørselshemmede og
døvblinde og utreder en alternativ organisering.

2017

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.

Avsluttet
2018 Asker Velferdslab, status og erfaringer
Husbanken
Proba har oppsummert erfaringer fra Asker velferdslab, et tjenestedesignprosjekt i Asker
kommune. Velferdslab skal gi tjenester til innbyggere som har komplekse utfordringer og
trenger bistand fra flere instanser. Datainnsamlingen besto hovedsakelig av intervjuer.

2

