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Nøkkelkvalifikasjoner  

Audun Gleinsvik er utdannet samfunnsøkonom. Gleinsvik utmerker seg ved spesielt stor bredde i sin 
kompetanse. Han har spisskompetanse på samfunnsøkonomiske analyser og andre evalueringer. Han 
arbeidet som utreder i ECON fra 1999. Tidligere har han arbeidet bl.a. i Fafo, Norges Bank, FNs 
utviklingsprogram, Finansdepartementet og Kreditkassen. 

Utdanning  

1977-1982 Cand Oecon Universitetet i Oslo  

Språk 

Norsk: Morsmål 
Engelsk: Flytende 

Arbeidserfaring 

2009 -  Partner i Proba samfunnsanalyse 
1999-2009    Seniorøkonom, Pöyry AS (Tidligere ECON Senter for økonomisk analyse AS) 
1995-1999  Kreditkassen, sjeføkonom 
1995  Kreditkassen, makroanalytiker 
1992-1995  Finansdepartementet, økonomiavdelingen, rådgiver. Arbeidet var i hovedsak knyttet 

til EU, og da særlig Den økonomiske og monetære union. 
1991-1992  Norges Bank, finansmarkedsavdelingen, rådgiver. Arbeidet omfattet diverse 

strukturspørsmål og håndtering av bankkrisen (konsesjonssaker, Statens 
Banksikringsfond mv.) 

1989-1991  FNs utviklingsprogram UNDP i Kampala, Uganda, Junior Economist. Arbeidet 
omfattet prosjektadministrasjon og koordinering av bistand til Uganda. 

1988–1989  Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS), konsulent. Arbeidet bestod i 
administrasjon av forskningsprogrammer. 

1984–1988  Norges Bank, konsulent. Fram til 1.1.86 i Valutaavdelingen med arbeid knyttet til 
IMF-saker. Etter omorganiseringen av banken i økonomisk avdeling med arbeid 
knyttet til penge- og valutapolitikk. 
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1983–1984  Fagbevegelsens forskningssenter (FAFO), forskningsassistent. Arbeidsoppgavene 
var knyttet til fire ulike prosjekter. Prosjektrapportene er listet opp nedenfor. 

1981  Finansdepartementet, Planleggingssekretariatet/Planleggingsavdelingen, 
Studentengasjement. Arbeidet var konsentrert om prosjektet "En kostnads-
/nytteanalyse av behandling av stoffmisbrukere". 

 

Prosjekter 

2022 Ekstern finansiering og midlertidighet i UH-sektoren 

 Pågående prosjekt for HK-dir 
 Det er høy andel midlertidig ansatte i UH-sektoren. Det er også et betydelig innslag 

av ekstern finansiering, i hovedsak knyttet til forskningsprosjekter. I prosjektet 
kartlegger vi omfanget av midlertidighet og analyserer om ekstern finansering er en 
driver for bruk av midlertidige ansettelser. Videre undersøker hvordan ekstern 
finansiering og ansettelsespolitikk utformes og styrkes og hvordan midlertidighet 
påvirker institusjonene. Prosjektet er i hovedsak basert på sanalyser av statistikk 
samt case-studier. 

 

 
2022 Kartlegging av karriereveiledning i høyere utdanning 

 Pågående prosjekt for HK-dir 
 Prosjektet er delvis en oppdatering av en undersøkelse fra 2013 om studenters 

tilgang til karriereveiledning. Vår undersøkelse er utvidet til unge forskere. I tillegg 
undersøker hvilken plass karriereveiledning har i UH-institusjonenes strategier. 
Prosjektet er basert på en spørreundersøkelse samt case-studier. 

 
2022 Klagebehandling og lovlighetskontroll av kommunale vedtak 

 Pågående prosjekt for KS 
 Klager på enkeltvedtak i kommunal sektor behandles enten av organer i sektoren 

eller av statsforvalteren eller av statlige forvaltningsenheter. Statsforvalteren 
behandler også saker der lovligheten av andre kommunale vedtak. KS ønsker å få 
analysert mulige alternativer til at statlige organer overprøver kommunale vedtak. I 
prosjektet skisserer vi alternativer og belyser konsekvensene. Utredningen bygger i 
hovedsak på analyser av ordninger i Sverige og Danmark samt annen litteratur og 
ekspertintervjuer.  

.  
2022 Evaluering av vertskommunesamarbeid 

 Pågående prosjekt for KS 
 Når det etableres felles NAV-kontor for flere kommuner, med fullmakter til å treffe 

enkeltvedtak om kommunale ytelser, må etablering skje i form av et 
vertskommunesamarbeid. Dette innebærer at kommunen der kontoret ligger får 
delegert fullmakt til å fatte enkeltvedtak på vegne av den eller de andre kommunene i 
samarbeidet. Målet med å etablere felles NAV-kontor var primært å få kontorer med 
sterkere fagmiljøer og med større fullmakter knyttet til forvaltningen av statlige 
ytelser. I prosjektet vil intervjue statsforvaltere og fylkesleddet i NAV om disses 
erfaringer, vi vil studere utvalgte vertskommunesamarbeid som case og analysere 
brukertilfredshetsdata fra NAV og DFØ. Prosjektet ledes av AFI/OsloMet. 

 
2021 Kommunale råd for medvirkning 

 KS 
 Det er lovbestemt at alle kommuner skal etablere råd for ungdom, eldre og 

funksjonshemmede. Rådene skal sikre medvirkning fra rådene i 
beslutningsprosessene. KS ønsker å få mer kunnskap om hvor godt rådene fungerer 
og hva som kan gjøres for at de skal fungere godt. Prosjektet gjennomføres i 
samarbeid med Telemarksforskning.  
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2021-22 Evaluering av Juleaksjonen 

 Pågående prosjekt; på oppdrag fra Gjensidigestiftelsen 
 Stiftelsen har i en årrekke gitt tilskudd til noen frivillige organisasjoner for at de kan 

gjennomføre aktiviteter som gjør at utsatte barn kan oppleve en «helt vanlig jul». 
Stiftelsen ønsker at ordningen skal evalueres. Målet er å identifisere mulighet for 
forbedringer i ordningen.   

 
2021 Kartlegging av offentlige byggherrers innleie fra bemanningsforetak 
 Arbeids- og inkluderingsdepartementet  

Vi offentlige byggherrers bruk av innleid arbeidskraft, om de hadde relevante 
seriøsitetsbestemmelser, hvilke kontrolltiltak de brukte og om de avdekket brudd hos 
underleverandører. Vi kartla også relevante aktørers kunnskap om regelverket for 
innleie og om de oppfattet regelverket som vanskelig å forstå eller etterleve.   

 
 
2021-22 Barns tidlige tilgang til norsk tegnspråk 
 Språkrådet  

Proba har på oppdrag for Språkrådet kartlagt hvilken kunnskap om norsk tegnspråk 
ansatte som veileder foreldre til døve og hørselshemmede barn har, hvilken 
informasjon og råd de offentlige tjenestene gir til foreldre med døve eller 
hørselshemmede barn og hvilke faktorer som avgjør om barn får tilbud og kunnskap 
om opplæring i og på tegnspråk. Et sentralt tema  var også holdninger til tegnspråk 
blant de relevante offentlige aktørene. Prosjektet innrettet seg i utgangspunktet mot 
PP-tjenestene i kommunen, men vi har også innhentet erfaringer og perspektiver fra 
Statped og Rikshospitalet. Prosjektet baseres på intervjuer med de nevnte aktørene  
og en gjennomgang av hvordan sentrale myndigheter omtaler språkutvikling, 
tegnspråk og flerspråklig opplæring for hørselshemmede barn.   

 
 
2021 Utredning om «Menn i helse» 

 KS 
 «Menn i helse» er et tiltak for å rekruttere arbeidsledige menn til et program som 

innebærer en praksisperiode og fullføring av utdanning som helsefagarbeidere. KS 
og NAV samarbeider om gjennomføringen. Proba samfunnsanalyse evaluerer et 
forsøk med forlenget praksisperiode og økt ressurser til veiledning innenfor 
programmet. Videre undersøker vi hva som kjennetegner menn som rekrutteres til og 
fullfører programmet. 

 
2020-21 Evaluering av CRPD og Sjumilssteget 

 Pågående prosjekt; på oppdrag fra Bufdir 
 Norge har ratifisert FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD) og FNs barnekonvensjon. Bufdir har tiltak for å styrke 
gjennomføringen av disse konvensjonene i kommunesektoren. 
Fylkesmannsembetene har gjennom satsinger ledet av Bufdir en rolle i 
gjennomføring av konvensjonene i kommunesektoren. Prosjektet er en evaluering av 
disse satsingene.   

 
2020-21 Evaluering av tilskudd til aktivisering og til sosialt entreprenørskap 

 Arbeids- og sosialdepartementet 
 Arbeids – og velferdsdirektoratet forvalter to tilskuddsordninger som skal evalueres i 

prosjektet. Ordningene sikter seg inn mot om lag samme målgruppe, dvs. personer 
med utsatt posisjon på arbeidsmarkedet som følge av helseproblemer, svak 
basiskompetanse, mv. Tilskuddsordningene skal også fremme innovasjon og læring 
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knyttet til tiltak på dette feltet. Analysene vil bygge bl.a. på dokumentanalyser og 
casestudier.  

 
2020-21 Evaluering av «Nye metoder»  

 Helse- og omsorgsdepartementet 
 Nye metoder er et beslutningssystem for innfasing og utfasing av 

behandlingsmetoder i den norske spesialisthelsetjenesten. Formålet er blant annet å 
fremme likeverdig tilgang til trygge og effektive behandlingsmetoder, raskere 
innføring av nye, virksomme metoder, og utfasing av gamle metoder. Nye metoder 
skal understøtte viktige helsepolitiske målsetninger, herunder kvalitet i tjenestene (jf.  
kvalitetsmeldingen), bedre prioriteringer (jf. prioriteringsmeldingen) og bedre 
legemiddelpolitikk (jf. legemiddelmeldingen). Evalueringen vil baseres på 
dokumentstudier, intervjuer og sammenligninger med tilsvarende systemer i andre 
land. Utvalgte metoder vil studeres som case. Vi vil også sammenlign prosessene og 
utfallene for utvalgte metoder i Norge og andre land.   

 
2020-21 6-timersdag i finansnæringen 

 Finansforbundet 
 Forbundet ønsket å få belyst konsekvensene av å redusere normalarbeidstiden fra 

7,5 til 6 timer per dag. Utredningen bygger på en litteraturstudie og simuleringer 
basert på norsk statistikk og forutsetninger basert på funnene i litteraturstudien.    

 

 

2020-21 Tilstandsrapporter for universell utforming og funksjonshemmede  

 Bufdir 
 Bufdir ønsker å få belyst om det kan være hensiktsmessig å kreve at alle kommuner 

utarbeider rapporter om universell utforming og situasjonen for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Målet skal være å styrke måloppnåelse på disse politikkområdene. 
Prosjektet er i hovedsak basert på intervjuer med aktører i kommunene og 
fylkesmannsembeter. 

 
2020-21 Kultursektoren i kommunene  

 KS 
 Kultursektoren defineres ikke alltid som et eget tjenesteområde i kommunene. Det er 

betydelig variasjon i tenkningen omkring kulturens betydning og kommunenes rolle i 
kulturpolitikken. I samarbeid med Oxford Research kartlegger vi disse forholdene 
samt hvilken kompetanse kommunene har og trenger på kulturfeltet. Prosjektet 
bygger primært på en litteraturstudie, en spørreundersøkelse og studier av utvalgte 
kommuner som case.  

 

2019 Forprosjekt – evaluering av Kompetansepluss  

 Kompetanse Norge 
 Kompetansepluss er en tilskuddsordning for å gi opplæring i grunnleggende til 

voksne. Dagens ordning kan ses som en videreføring av Basiskompetanse i 
arbeidslivet (BKA). De to ordningene har vært evaluert flere ganger tidligere, men 
ingen av disse har lagt vekt på å analysere virkningene av tilskuddsordningen og 
opplæringen som gis. Forprosjektet skal skissere noen metoder som kan gi bedre 
svar på virkningene av Kompetansepluss.  

 

 
2019 Evaluering av forsøk med statlig finansiering av kommunenes helse- og 

omsorgstjenester  

 Helsedirektoratet 
 Det pågår et forsøk med en modell der kommunene fortsatt har ansvar for tildeling og 

utførelse av kommunale helse- og omsorgstjenester, men der statlig 
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rammefinansiering erstattes av en stykkprisfinansiering av tjenestene. Proba deltar i 
en følgeevaluering av forsøket, som underleverandør for Agenda Kaupang. Audun er 
prosjektmedarbeider, og gjennomfører kvalitative intervjuer og analysearbeid i de 
deltakende case-studie-kommunene. 

2019-20 Erfaringer med bruk av IKT-løsninger blant personer med nedsatt 

funksjonsevne 

 Difi 

 Prosjektet er en kartlegging av erfaringene med bruk av IKT-løsninger blant personer 
med nedsatt funksjonsevne. IKT-løsninger rettet mot allmennheten skal være 
universelt utformet, men kravet overholdes ikke alltid. Kartleggingen skal belyse hvor 
godt løsninger på ulike områder fungerer og konsekvensene for personer med 
nedsatt funksjonsevne når de ikke fungerer godt. 

 

2019 Ansvarsforhold og ordninger innenfor helse- og omsorgstjenester i Norden 

 Finansdepartementet  

 Prosjektet er en kartlegging av ansvarsfordeling og virkemidler knyttet til deler av 
helse- og omsorgssektoren samt boliger for eldre og andre med nedsatt 
funksjonsevne. Kartleggingen omfatter Danmark, Finland og Sverige. I tillegg skal 
kartleggingen omfatte landenes erfaringer med organiseringen og bruken av 
virkemidler. Dette skal brukes som grunnlag for anbefalinger om organisering og 
virkemiddelbruk i Norge. 

 

2019 Vurdering av Kulturrådets forvaltningspraksis   

 Kulturrådet (2019) 

 I Kulturmeldingen har regjeringen varslet at det kan bli aktuelt å overføre flere 
oppgaver til Kulturrådet. Prosjektet er en vurdering av hvordan Kulturrådet forvalter 
de oppgaver de har i dag og om de har en organisering og arbeidsform som er 
hensiktsmessig hvis de får nye oppgaver. Agenda Kaupang var underleverandør til 
Proba i dette prosjektet. 

 

2019 Evaluering av regjeringens handlingsplaner for universell utforming   

 Bufdir (2019) 

 Evalueringen omfatter en kunnskapssammenstilling om virkningene av universell 
utforming og en evaluering av den samlede handlingsplanen og fire av de 
avgrensede delplanene: IKT, samferdsel, bygg samt plan og uteområder. Rambøll 
Management Consulting er underleverandør til Proba i dette prosjektet.  

 

2018-2019 Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid   

 Kunnskapsdepartementet (2018-19) 

 Evalueringen omfattet både en vurdering av fire av de største statlige tilskuddene til 
kommunenes integreringsarbeid, en vurdering av alternative finansieringsordninger 
og en samfunnsøkonomisk analyse. Analysene bygget både på en 
spørreundersøkelse, intervjuer og eksisterende forskning fra Norge og andre land. 
Telemarksforskning var underleverandør til Proba i dette prosjektet. 

  

2018-2019 Universell utforming av digitale læremidler i UH-sektoren    

 Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (2018-19) 

 Utredningen viser hvor langt sektoren er kommet i forberedelsene til at kravet om UU 
trer i kraft, hvilke felles tiltak som er igangsatt og hva som kan gjøres for å sikre 
gjenbruk av tilrettelagte læremidler.   

  

2018 Sosialhjelpsutgiftene i Vestfold  

 NAV Vestfold  
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 En del av de største kommunene i Vestfold har høye sosialhjelpsutgifter per 
innbygger. I prosjektet analyserte vi årsakene til det høye utgiftsnivået og hva som 
kan gjøres for å redusere utgiftene. Hver av de seks største kommunene analyseres 
som case ved hjelp av nøkkeltall, en beregning av behovet for sosialhjelp, en 
spørreundersøkelser og intervjuer med personer som har strategisk eller operativt 
ansvar for forvaltningen av sosialhjelp og ulike andre velferdstilbud som kan påvirke 
bruken av sosialhjelp.  

 

2018 Etterutdanningsreform  

 Unio  

 Det er bred politisk enighet om at det er behov for økt satsing på etter- og 
videreutdanning (EVU), men det er foreløpig kommet få forslag om hvordan en slik 
satsing skal utformes. I prosjektet drøftet vi ulike tiltak for å styrke bruken av EVU, 
blant annet ved å se på virkemidler og erfaringer i andre land. Videre illustrerte vi 
mulige kostnader knyttet til satsingsforslag. 

 

2018 Karriereveiledning i Oslo  

 Oslo Kommune  

 Prosjektet var en kartlegging av tilbudet om gratis karriereveiledning i Oslo og 
kvaliteten på en del sentrale tilbud. Kartleggingen ledet fram til konklusjoner om 
hvilke grupper som har et svakt tilbud i dag.   

 

2017-2018 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. 

 
2017-19 Evaluering av kommunale utviklingsmidler  
 For Justis- og beredskapsdepartementet 
 IMDi forvalter ordningen kommunale tilskuddsmidler. Midlene skal brukes til å 

gjennomføre forsøk i kommunene for å forbedre resultatene av 
introduksjonsprogrammet. Evalueringen skal belyse om midlene bidrar til 
forbedringer og kunnskapsutvikling. Telemarksforskning og HiOA deltar også i 
prosjektet.  

 
2017 AFP i privat sektor  
 For Evaluering av grunnstønadsordningen    
 Proba kartla bruken av AFP-ordningen i en rekke bedrifter i LO/NHO-området og 

innhentet synspunkter på hvordan ordningen fungerte for virksomhetene. Blant annet 
omfattet kartlegging spørsmål knyttet til ordningens kostnader opp mot nytte, virkning 
for ulike grupper av ansatte og spørsmål knyttet til forvaltningen. 

 
2017 Evaluering av grunnstønadsordningen  
 For Arbeids- og sosialdepartementet  
 Grunnstønad skal dekke merutgifter som individer påføres som følge av varig 

sykdom eller funksjonsnedsettelse. Evalueringen avdekket primært om ordningen var 
treffsikker og om den ble forvaltet godt. Rambøll Management Consulting deltok i 
prosjektet.  

 
2017 Barrierer i høyere utdanning  
 For Bufdir 
 Prosjektet belyste om det er barrierer som gjør det vanskelig for personer med ulike 

typer funksjonsnedsettelse å gjennomføre høyere utdanning. Kartlegging av barrierer 
ble gjennomført ved hjelp av spørreundersøkelser.  

 
2016-17 Sosialhjelputgiftene – forklaringer og gode grep  
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 For KS 
 Sosialhjelpsutgiftene har vokst de senere årene. KS ønsket å få belyst hva årsakene 

var. Vi skilte mellom eksterne drivkrefter og kommunenes egen forvaltning. Videre 
trakk vi fram hva som kan gjøres for å snu utviklingen.  

 
2016-19 Evaluering av forsøk med statlig finansiering av kommunenes helse- og 

omsorgstjenester  
 For Helsedirektoratet 
 Det pågår et forsøk med en modell der kommunene fortsatt har ansvar for tildeling og 

utførelse av kommunale helse- og omsorgstjenester, men der statlig 
rammefinansiering erstattes av en stykkprisfinansiering av tjenestene. Vi deltar i en 
følgeevaluering av forsøket. Proba er underleverandør til Agenda Kaupang.  

 
2016 Kompetanse om småskala energianlegg  
 For Direktoratet for byggkvalitet 
 Prosjektet var en kartlegging av kvaliteten på varmepumper og andre småskala 

energianlegg samt årsakene til eventuelle kvalitetsproblemer. Vi fant at mange 
anlegg fungerer dårlig på grunn av feil i installasjonen, noe som i sin tur skyldes svak 
kompetanse hos mange installatører.  

 
2016 Selvstendige – kartlegging og analyse av vilkår  
 For Arbeids- og sosialdepartementet 
 Et offentlig utvalg vurderte ulike sider ved delingsøkonomien. Proba fikk i oppdrag å 

beskrive tilstanden og utviklingen blant selvstendige samt å sammenligne vilkår for 
næringsdrivende og lønnstakere. 

 
2016 Samfunnsøkonomisk analyse og bistand til metodeutvikling  
 For Brønnøysundregistrene 
 Sammen med Devoteam, bisto vi med kvalitetssikring av samfunnsøkonomiske 

analyse av to satsingsforslag samt utvikling av metode for beregning av gevinster 
ved bruk av felleskomponenter.  

2016 Sektorforskjeller i sykefravær  
 For KS (2016) 
 Sykefraværet i kommunesektoren er høyere enn i statlig og privat virksomhet. KS 

ønsket å forstå bakgrunnen for dette. Proba analyserte bl.a. hvor mye av forskjellene 
mellom sektorene som kan forklares med sammensetning av arbeidsstokken (alder, 
kjønn, m.v.) og hva slags virksomhet det er i sektorene. Proba ledet prosjektet. ISF 
og professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo var underleverandører.  

 
2016 Evaluering av Lavenergiprogrammet  
 For Direktoratet for byggkvalitet (2016) 
 Lavenergiprogrammet var et tiårig prosjekt for å bygge opp kompetanse om hvordan 

energibruken i bygg kan reduseres. Ved sluttten av programperioden ønsket DiBK, 
som finansierte programmet, om en evaluering og vurdering av om programmet 
burde videreføres innenfor daværende eller andre rammer. Vista Analyse var under-
leverandør til Proba i dette prosjektet. 

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, vurderte effekter av ulike modeller for 
regionalisering av deler av kulturpolitikken.  

2016 KS1 Kirkenes - Høybuktmoen 
 For Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 
 Proba er sammen med SNF underleverandør til Holte Consulting på kvalitetssikring 

av konseptvalg for store statlige investeringer. Vi ledet arbeidet med 
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samfunnsøkonomisk analyse av investering i ny havn i Kirkenes med tilknyttet 
investeringer i veier.  

2016 KS1 Haugesund 
 For Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 
 Proba er sammen med SNF underleverandør til Holte Consulting på kvalitetssikring 

av konseptvalg for store statlige investeringer. Sammen med SNF gjennomførte vi 
samfunnsøkonomisk analyse av samferdselsløsning for Haugesund og 
omkringliggende kommuner.  

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 analyserte Proba om det ville 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.  

 
2015-2016 Bistand til Rettighetsutvalget - samfunnsøkonomiske analyser 
 For Rettighetsutvalget (BLD) 

 Vi bisto Rettighetsutvalget med å vurdere samfunnsøkonomiske gevinster/kostnader 
av tiltak for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. 

 

2015-16 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
 For KS 
 Vi anslo merkostnadene for kommunene ved en eventuell aktivitetsplikt for 

sosialhjelpsmottakere. Videre kartla vi kommunenes oppfatning om andre virkninger 
av aktivitetsplikten og beregnet samlede virkninger for både kommunene, 
sosialhjelpsmottakerne og samfunnet som helhet. 

2015-16 Domstolsbehandling av foreldretvister i barnelovsaker  
 For Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  
 I samarbeid med Oxford Research gjennomførte vi en kartlegging av domstolenes 

behandling av foreldretvister i barnelovssaker. Utredningen omfattet flere 
dimensjoner, men Probas rolle var i all hovedsak knyttet til å dokumentere 
ressursbruken knyttet til saksbehandlingen. 

2015- Rammeavtale – Byggteknisk forskrift – konsekvensutredninger  
 For Direktoratet for byggkvalitet 

 I samarbeid med Holte Consulting leverte vi analyser til DiBK. Vi gjennomførte 
samfunnsøkonomiske analyser av fjerning av krav i  TEK10 av påbud om heis i 
flerbolighus og fjerning av krav om utsyn.  

2015 Evaluering av Musikkutstyrsordningen (MUO) 
 For Kulturdepartementet 
 MUO er en selvstendig institusjon som finansieres av tippemidler og som finansierer 

utstyr og akustiske tiltak til øvings- og konsertlokaler for rytmisk musikk. Vi vurderte 
bla. om ordningen forvaltes godt, om ordningens mandat bør utvides til alle 
musikksjangre og om forvaltningsmodellen burde videreføres eller om ansvaret bør 
legges til andre institusjoner.  

2014-15  Samfunnsøkonomisk analyse av IKT-satsing i IMDi 
 For IMDi 
 Vi  analyserte de samfunnsøkonomiske virkningene av digitaliseringsprogrammet i 

IMDi.  Programmet var påbegynt. Det vil påvirke både driftskostnader i IMDi og 
kommunenes drift knyttet til integrering av flyktninger. I tillegg kan kvaliteten på 
integreringsarbeidet påvirkes. Prosjekt ble gjennomført i samarbeid med Devoteam 
AS.  

2014-15  Evaluering av offentlighetsloven 
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 For Justisdepartementet 
 Sammen med Oxford Research, analyserte vi hvordan loven og ordningen med 

elektronisk postjournal i staten bidrar til å påvirke tilgjengelighet til informasjon og til 
kostnadene for staten og aktørene som etterspør informasjon og innsyn.  

2014-15  Pensjonsreformens virkning for uføreratene 
 For Arbeids- og sosialdepartementet 
 Vi analyserte hvordan endringene i alderspensjonen og AFP påvirket uføreratene. 

Endringene innebar bl.a. at mange flere arbeidstakere fikk mulighet til å gå av med 
pensjon før de ble 67 år. Analysene var basert på registerdata. 

 
2014-15  Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i NAV 
 For Arbeids- og sosialdepartementet 

I prosjektet oppsummerte vi kunnskap om hvilke tiltak som virker best under ulike 
vilkår samt om NAVs faktiske vedtak om tiltak er basert på forskningsbasert 
kunnskap. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med AFI. 

2014-15  Endring i Likestillings- og diskrimineringsnemndas myndighet 
 For Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  
 Vi analyserte hvordan man kan etablere et lavterskel tilbud for rettslig prøving av 

diskrimineringssaker basert på endringer i LDNs myndighet og virkningene av en slik 
endring. AFI leder prosjektet med Oxford Research og Proba som 
underleverandører.  

2014-15  Evaluering av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
 For Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
 Vi evaluerte nemndene bl.a. ut fra om de er egnet til å sikre partenes rettsikkerhet og 

om de arbeider effektivt. Oxford Research leder prosjektet med Proba og AI som 
underleverandører.  

2014  Sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen 
 For Arbeids- og sosialdepartementet 
 Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen steg særlig sterkt i forbindelse i perioden 

2008-2010. Ved hjelp av analyser av registerdata vurderte vi om mønsteret i 
endringene tydet på at sykelønnsordningen ble misbrukt eller om økningen i fraværet 
hadde andre forklaringer.  

2014  Refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av bruktbil 
 For Finansdepartementet (2014) 
 Prisnivået på brukte biler er høyere i Norge enn i andre land fordi det er høyt 

avgiftsnivå på kjøp av nye biler og på importerte bruktbiler. Det var ingen ordning 
med refusjon av avgift ved eksport av bruktbiler fra Norge. Dette gjorde det 
ulønnsomt å eksportere bruktbiler fra Norge. Proba utredet hvordan en 
refusjonsordning kunne innrettes og konsekvensene av dette for eksportvolumet og 
statens netto avgiftsproveny.  

 

2014 Merkeordning for tilgjengelighet – en mulighetsstudie  

 For Direktoratet for byggkvalitet 

Proba analyserte hvordan man kan etablere en merkeordning for tilgjengelighet i og 
universell utforming av bygg. Boliger, bygg med funksjoner rettet mot allmennheten 
og arbeidsplasser ble vurdert hver for seg. Vi skisserte innhold, hvordan 
registreringen kan skje og hvordan ordningen eventuelt kan finansieres og driftes.  

 
2014 Evaluering av digital infrastruktur for museer  
 For Kulturrådet 

Proba vurderte, i samarbeid med Devoteam, om Kulturrådets tilskudd til etablering av 
digital infrastruktur for museer hadde gitt gode resultater. Videre vurderte vi om 
satsingen burde videreføres i nåværende form, legges om til ny modell eller stanses. 
Evalueringen var for en stor del basert på spørreundersøkelser blant brukerne av 
infrastrukturen samt intervjuer med sentrale aktører.   

 
2013-2014 Internasjonal sammenligning av sykefravær 
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 For Arbeidsdepartementet 
AKU brukes vanligvis til internasjonale sammenligninger av sykefravær. Som følge 
av forskjeller i landenes produksjon av AKU samt regler og systemer for sykemeldte, 
var det usikkert hvor godt egnet AKU er for å sammenligne sykefraværsnivå. I 
prosjektet analyserte vi AKU som kilde, kartla landes regler for sykefravær, laget en 
litteraturoversikt om sykefravær og beregnet betydningen av forskjeller i landenes 
arbeidsmarkedsstruktur for fraværet.  
 

2013 Rapportering fra Ny sjanse/Jobbsjansen 
 For IMDi 

Dette var et rådgivingsoppdrag. Vi vurderte alternative opplegg for løpende 
rapportering fra prosjektene i tiltaket ”Jobbsjansen”.  
 

2013 Kommunenes rekruttering av arbeidsinnvandrere 
 For KS 

Mange kommuner opplever problemer med rekruttering. Arbeidsinnvandring kan 
bidra til å redusere problemene. I prosjektet kartla vi kommunenes tiltak for å tiltrekke 
seg arbeidsinnvandrere og erfaringen med arbeidsinnvandrere som ansatte. Vi så 
også spesielt på hvordan internasjonale kommune-til-kommune samarbeid ble brukt i 
rekrutteringsarbeidet. 
 

2013 Langsiktige virkninger av kommunesammenslåinger 
 For Kommunal- og regionaldepartementet 

Prosjektet dokumenterte hvordan befolkningsutviklingen og lokalisering av kommunal 
virksomhet har utviklet i kommuner som er blitt slått sammen etter 1988. Analysene 
bygde på registerdata fra KS og SSB.      

 
2013 Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune 
 For Senter for seniorpolitikk 

Sandnes innførte i 2002 ulike tiltak for å få ansatte til å bli stående lenger i jobb. Vi 
brukte registerdata og en spørreundersøkelse for å beregne effektene av tiltakene.    
 

2013-15 Analyse av BPA 
 For Helsedirektoratet 

Høyskolen på Lillehammer ledet et prosjekt som dokumenterer ulike sider ved 
ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA). Proba var underleverandør og  
arbeidet i hovedsak med kartlegging av kostnadene av ordningen.   

 
2012 Likestillingsutvalget 
  BLD Likestillingsutvalget (2012)  

Vi beregnet økonomiske og administrative konsekvenser av forslag for 
Likestillingsutvalget. NOU: 2012:15 

 
2012 Bruk av graderte ytelser i utvalgte land 
 For Arbeidsdepartementet 

Graderte ytelser brukes for at personer med personer med nedsatt arbeidsevne skal 
kunne utnytte sin restarbeidsevne. I prosjektet dokumenterte vi hvordan graderte 
ytelser brukes i enkelte andre land, hvilket omfang virkemiddelet hadde og hvilke 
virkninger som var dokumentert.    

 
2012 Bruk av lønnstilskudd i utvalgte land 
 For Arbeidsdepartementet 

Lønnstilskudd brukes som et virkemiddel for å få sysselsatt personer med nedsatt 
arbeidsevne. I prosjektet dokumenterte vi hvordan lønnstilskudd brukes i enkelte 
andre land, hvilket omfang virkemiddelet hadde og hvilke virkninger som var 
dokumentert.    

 
2012-13 Analyse av utdanningsstøtteordningene 
 For Kunnskapsdepartementet 
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Alle studiefinansieringsordningene, inkludert tilbakebetalingsordninger, ble 
gjennomgått. Vi gjennomgikk treffsikkerheten i ulike behovsprøvde ordninger samt 
effektene av grunnstipend til elever i videregående utdanning samt omleggingen av 
støtten til studenter rundt 2002.     

 
2012 Samfunnsøkonomiske virkninger av Ny sjanse 
 For IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 

Ny sjanse er et tiltak for integrering av personer med innvandringsbakgrunn. 
Hovedmålet er økt sysselsetting. Prosjektet omfattet en samfunnsøkonomisk analyse 
av tiltaket.    

 
2011-12 Etterlatteytelser i Folketrygden 
 For Arbeidsdepartementet 

Prosjektet er en analyse av hvem som mottar etterlattepensjon og nedarvede 
rettigheter til alderpensjon fra Folketrygden. Videre skal vi vise virkningene av å 
fjerne eller endre disse ordningene. Actecan er underleverandør til Proba i dette 
prosjektet.   
 

2011-12 Virkninger av startlån 
 For Husbanken 

Startlånsordningen finansieres av Husbanken. Ordningen innebærer at 
førstegangsetablerere og utsatte grupper kan få toppfinansiering til bolig. I dagens 
situasjon kan ordningen gi en uønsket økning i husholdningenes gjeld og i 
boligprisene, og gjennom dette svekke den finansielle stabiliteten i norsk økonomi. 
På den andre siden kan låneordningen bidra til at vanskeligstilte får kjøpt bolig, noe 
som kan være viktig for mestring på ulike områder. Prosjektet er en  
samfunnsøkonomisk analyse av ordningen.   

 
2011- Evaluering av arbeidsrettede tiltak 
 For Arbeidsdepartementet 

Prosjektet er en rammeavtale over 3-5 år. Det er tiltak for personer med nedsatt 
arbeidsevne som skal evalueres ved hjelp av registerdata og kanskje også 
kontrollerte eksperimenter. Frischsenteret leder prosjektet, og Proba er 
underleverandør.  
  

2011 Offentlige markedsportaler - vurdering av gevinster ved samordning 
 For Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) og Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet 
Prosjektet omfattet en samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell samordning av 
offentlige prisportaler. Devoteam daVinci ledet prosjektet. Proba var 
underleverandør.  

2010-11 Evaluation of the Extractive Industries’ Transparency Initiative (EITI) 
 For EITI   

EITI arbeider for å redusere korrupsjon knyttet til gruve- og petroleumsvirksomhet. 
Evalueringen omfatter vurderinger av hvilken påvirkning organisasjonen har og om 
den er godt drevet. Scanteam ledet prosjektet. Proba var underleverandør.  

2010-11 Virkninger av arbeidsrettet bistand for personer med nedsatt arbeidsevne - 
litteraturstudie 

 For Arbeidsdepartementet  
 Proba sammenstilte eksisterende kunnskap om virkninger av arbeidsrettet bistand til 

personer med nedsatt arbeidsevne. Studien dekket både norsk og internasjonal 
litteratur. Proba-rapport 2011-02  

2010 Globale fellesgoder - behov for reformer i budsjettbehandlingen? 
 For Utenriksdepartementet 

Globale fellesgoder er viktig for å fremme utviklingen i fattige land. Norge og andre 
lands bidrag til disse fellesgodene regnes ofte ikke som bistand og gjennomføres 
uten at utviklingsmyndighetene har noen rolle. Proba drøftet om støtte til utviklings-
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relevante fellesgoder bør gis en særskilt behandling i statsbudsjettet. Proba-notat 
2010-01 

2010 Appraisal of proposed program for the energy sector in Liberia 
 Norad 

Proba kvalitetssikret beslutningsgrunnlaget knyttet til forslag om omfattende norsk 
støtte til kraftsektoren i Liberia. ECON Pöyry var underleverandør.  

2010 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av å styrke diskrimineringsvernet for 
personer med nedsatt funksjonsevne 

 Barne- og likestillingsdepartementet 
Prosjektet omfatter en verdsetting av effektene av å lovfeste adgang til varer og 
tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.  

2009-2010 Effekter av lovreguleringer av stillingsvern og arbeidstid 
 Arbeidsdepartementet 

Proba var underleverandør til Econ Pöyry. Prosjektet omfattet en studie av norsk og 
internasjonal forskning omkring virkninger av stillingsvern og regulering av arbeidstid 
for sysselsetting, arbeidsledighet, produktivitet, m.v. Videre ble det skissert mulige 
nye forskningsprosjekter som kan gi ny kunnskap på dette feltet. Econ-Rapport 
2009-112 

2009-2010 Experiences with benefit sharing 
  For International Union for Conservation of Nature (IUCN)  

Prosjektet omfatter en gjennomgang av erfaringene med å fordele ulike former for 
ressursinntekter til befolkningen. Studien er knyttet til støtten som gis for bevaring av 
regnskog (REDD). ECON-rapport 2009-108   

2009 Om mulighetene for å måle nytten av standardisering  
 For Norsk Standard  
En gjennomgang av anslag på nytten av etableringer av både frivillige og 
obligatoriske standarder for alle sektorer. Hovedkonklusjonen er at metodene for 
beregning av effektene av standarder ved hjelp av overordnede nøkkeltall virker 
svakt fundert og at det ville være svært ressurskrevende å lage beregninger basert 
på studier av virkninger av hver enkelt standard. ECON-notat 2009-044   

 
 


