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Nøkkelkvalifikasjoner
Ane Fürst Juul har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har spesialisert seg
innenfor offentlig politikk og administrasjon. Hun har særlig kjennskap til kommunal organisering og
politiske prosesser, og skrev sin masteroppgave om politisk styring av kommunale virksomheter
innenfor områdene integrering, helse og avfallshåndtering. Fra prosjekter i Proba, og fra
masterprosjektet, har hun erfaring med case-studier og gjennomføring av kvalitative intervjuer. Hun
har også erfaring med gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser.
Ane har god kjennskap til kommunal sektor fra arbeid som praksisstudent og rådgiver i KS. Der jobbet
hun med faglig oppfølging og analyse av brukerundersøkelser, behandling og visualisering av statistikk
knyttet til ulike kommunale tjenester, og metodefaglig oppfølging av Forskning- og utviklingsprosjekter
(FoU). Hun har også erfaring med interessepolitisk arbeid knyttet til forskning og innovasjon i
kommunesektoren.

Utdanning
2017-2019
2017
2013-2017
2016-2017

Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Emnestudier i offentlig politikk og administrasjon og engelsk, NTNU
Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo og NTNU
Utveksling, School of Oriental and African Studies (SOAS), London

Språk
Norsk:
Engelsk:

Morsmål
Flytende

Arbeidserfaring
2021-d.d.
2020-2021
2019-2020
2018
2018
2015-2016

Utreder/forsker, Proba samfunnsanalyse
Rådgiver medlemslojalitet, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Rådgiver, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Seminarleder, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Praksisstudent, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Forskningsjournalist, frivillig verv, Studentmediene i Trondheim
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
2022

Kunnskapsgrunnlag om universell utforming
Viken fylkeskommune
Proba har fått i oppdrag fra Viken fylkeskommune å kartlegge kunnskapsstatusen
knyttet til universell utforming innenfor fylkeskommunens ansvarsområder. Dette
innebærer status om de største utfordringene som foreligger for å nå lovpålagte krav
og standarder for universell utforming i Vikensamfunnet, og som bør følges opp i den
regionale planleggingen. Vi skal blant annet kartlegge hva som finnes av
rapporteringer og registreringer på området, beskrive relevante aktørers ansvar,
oppgaver og virkemidler, og beskrive mulige strategiske grep for å ivareta universell
utforming innen fylkeskommunens ansvarsområder, og i fylkeskommunens rolle som
regional samfunnsutvikler. Undersøkelsen baseres på dokumentgjennomgang, en
spørreundersøkelse og semi-strukturerte intervjuer.

2021-2022

Økonomiske ytelser for beboere i asylmottak
UDI
Proba har fått i oppdrag av UDI å undersøke hvordan regelverket for økonomiske
ytelser i asylmottak fungerer. Vi skal blant annet finne ut i hvilken grad beboerne
opplever at regelverket og forvaltningen av det er brukervennlig og effektivt, og
hvordan det kan bidra til selvstendiggjøring av beboerne. Vi skal også gi anbefalinger
om hvordan UDI kan forvalte regelverket for økonomiske ytelser på en måte som
bidrar til selvstendiggjøring, og til at UDI når målene i virksomhetsstrategien og
mottaksinstruksen. Undersøkelsen baseres på dokumentgjennomgang og
gjennomgang av statistikk, og intervjuer med ansatte i UDI, og med beboere og
ansatte i asylmottak.

Avsluttede
2021-2022

Undersøkelse av erfaringer med kommunale råd for medvirkning
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Proba og Telemarksforsking gjennomfører et prosjekt om råd for medvirkning, dvs.
eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd. Vi skal
undersøke hvordan rådene fungerer internt, og i samspill med kommunen og
fylkeskommunen, i lys av bestemmelser i kommunelov, og forskrift om kommunale
og fylkeskommunale råd. Vi skal også finne ut hva som kjennetegner kommuner og
fylkeskommuner med god praksis, og komme med anbefalinger til hvilke grep som
kan tas for at rådene skal fungere godt. Undersøkelsen baseres på en
spørreundersøkelse, og dokumentgjennomgang og intervjuer i utvalgte kommuner og
fylkeskommuner.

2021

Evaluering av tillits- og talsperson i barnevernet
Bufdir
Ordningene talsperson og tillitsperson er opprettet for å styrke barns medvirkning i
barnevernssaker. Vi skal kartlegge bruken av ordningene, og vurdere hvordan de
fungerer. Evalueringen baseres på intervjuer, spørreundersøkelse og
saksgjennomgang. Intervjuer med barn og unge er sentralt i datainnsamlingen.

2021

Følgeevaluering av forsøk med statlig finansiering av helse- og
omsorgstjenester (del 2)
Helsedirektoratet
Den 1. mai 2016 ble det igangsatt et treårig forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenester i utvalgte kommuner. Forsøket ble utvidet, og Proba samarbeider
med Agenda Kaupang og Sintef om følgeevalueringen av forsøket. Kommunene som
deltar ble analyserer som case ved hjelp av intervjuer av ansatte og brukere,
spørreundersøkelser blant ansatte og statistikk.
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2021

Evaluering av system for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten
Helse- og omsorgsdepartementet
Proba skal i samarbeid med blant annet Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
(IHE) i Lund, Sverige, evaluere systemet for Nye metoder. Dette er et
beslutningssystem for innfasing og utfasing av behandlingsmetoder i den norske
spesialisthelsetjenesten. Oppdraget skal besvare hvorvidt dagens organisering og
saksbehandlingsprosesser i systemet er hensiktsmessig utformet og egnet til å
oppnå fastsatte mål. Det vil også besvare hvorvidt systemet er rustet til å møte
fremtidens medisinsk-teknologiske utvikling. Evalueringen vil gjøres på bakgrunn
dokument- og litteraturstudier, intervjuer, beskrivelser og beregninger av ressurs- og
tidsbruk i saksbehandlingen og en komparativ analyse av beslutningssystemene i en
rekke land. Det vil også utføres en begrenset registerstudie med sikte på å belyse
om utvalgte grupper får likeverdige behandlingstilbud i ulike landsdeler.

Erfaring fra andre prosjekter
2018-2019

Kan organiseringsformer forklare grad av demokratisk ansvarliggjøring? En
case-studie av tre kommunale virksomheter
Masterprosjekt, Universitetet i Oslo
Masterprosjektet var en case-studie om politisk styring og ansvarliggjøring av tre
kommunale virksomheter i en kommune, innenfor områdene integrering/introduksjon,
helse og avfallshåndtering. Den ene virksomheten lå innenfor kommunens egen
basisorganisasjon, den andre var et kommunalt aksjeselskap heleid av kommunen,
mens den tredje var organisert som et interkommunalt selskap. Analysen tok
utgangspunkt i teori om demokratisk ansvarliggjøring, og ulike teorier om offentlig
organisering. Semi-strukturerte intervjuer med lokale folkevalgte var den primære
datainnsamlingsmetoden.
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