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Nøkkelkvalifikasjoner
Kaja Meeg Valvatne har en bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo og en
mastergrad i Internasjonale studier fra Aarhus Universitet. Kaja har spesialisert seg i sosiologi og
migrasjonsstudier, og har god erfaring med kvalitative metoder, især kvalitative intervjuer. I Proba har
Kaja særlig jobbet med likestilling, ikke-diskriminering og inkludering, samt med dokumentgjennomgang, intervjuer og koding av intervjudata.
Kaja har tidligere erfaring som intervjuer, og har jobbet med politisk analyse på den norske
ambassaden i Riga. I stillingen som forskningsassistent ved ARENA har hun fått god erfaring med
datainnsamling, forskningsstøtte og formidling. Hun har også fått god kjennskap til integreringsfeltet
og menneskerettigheter gjennom frivillig arbeid i Dansk Flygtningehjælp og Amnesty International.
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Utreder, Proba samfunnsanalyse
Forskningsassistent, ARENA Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo
Intervjuer, Sermo Analyse
Praktikant, den norske ambassaden i Riga
Prosjektmedarbeider i telemarketing, Amnesty International Norge
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse
Pågående prosjekter

2021-2022

Kartlegging av barns tidlige tilgang til norsk tegnspråk
Språkrådet
I forbindelse med ny språklov og arbeidet med en NOU om tegnspråkfeltet, ønsker
Språkrådet å få en bedre oversikt over situasjonen for norsk tegnspråk. Som en del
av dette arbeidet, har Proba fått i oppdrag å kartlegge hørselshemmede og døve
barns tidlige tilgang til norsk tegnspråk. Vi skal blant annet kartlegge hvilken
informasjon og veiledning hørende foreldre får i tilfeller der det oppdages hørselstap
hos barna, hvilken kompetanse som finnes om tegnspråk i de aktuelle
helsetjenestene og hvilke faktorer som avgjør om barn får tilbud og kunnskap om
opplæring i og på tegnspråk. I prosjektet gjennomfører vi innledende intervjuer med
sentrale aktører på feltet, samt en intervjuundersøkelse blant PP-tjenester i ulike
kommuner. Vi gjør også en dokumentgjennomgang for å se på hvordan tegnspråk og
tegnspråkopplæring omtales i ulike veiledere og informasjonsmateriell fra norske
myndigheter. Prosjektleder i Proba er Audun Gleinsvik.

2019 - 2021

Bruken av digital aktivitetsplan
FoU-midler Arbeids- og velferdsdirektoratet
Proba har fått tildelt FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å undersøke
bruken av digitale aktivitetsplan i NAV. Den digitale aktivitetsplanen ble innført i
slutten av 2017, og skal kunne brukes av alle som mottar arbeidsrettet oppfølging fra
NAV.
I prosjektet skal vi definere kvalitet i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, se på
hvordan den digitale aktivitetsplanen tas i bruk av ulike brukergrupper, og vurdere
hvilken betydning løsningen har for kvaliteten i oppfølgingsløpet og
kommunikasjonen mellom veileder og bruker. Vi skal også undersøke hvilken
betydning digital aktivitetsplan har for organiseringen av arbeidet på NAV-kontorene.
Digital aktivitetsplan er et nytt verktøy i NAV, og prosjektet vil gi bred og systematisk
kunnskap om hvordan det er tatt i bruk. Vi vil benytte flere metoder, som
dokumentstudier, analyse av registerdata, telefonintervjuer og en casestudie ved
utvalgte NAV-kontorer med observasjon og intervjuer. Prosjektleder i Proba er
Helene Berg.

Avsluttete prosjekter
2021

Kartlegging av offentlige byggherrers bruk og oppfølging av innleie fra
bemanningsforetak på sine prosjekter
Arbeids- og sosialdepartementet
På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomførte Proba en kartlegging
av bruken av innleid arbeidskraft i bygg- og anleggsprosjekter som ledes av offentlige
byggherrer. Vi undersøkte hvordan offentlige byggherrer forstår regelverket knyttet til
innleie, hvilke krav de stiller til entreprenører og underentreprenører, samt hvilke
kontrolltiltak de iverksetter for å sikre lovlig bruk av innleie på sine prosjekter.
Kartleggingen besto av innledende intervjuer med sentrale aktører på feltet og en
bred intervjuundersøkelse blant offentlige byggherrer. Videre gjennomførte vi en
dokumentgjennomgang av byggherrenes interne retningslinjer,
seriøsitetsbestemmelser og eventuelle kontraktskrav. Prosjektleder i Proba var
Audun Gleinsvik.
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2021

Evaluering av Samarbeidsavtalen og Nasjonalt utvalg for bosetting av
flyktninger samt etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre
Kunnskapsdepartementet
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluerer Proba Nasjonalt utvalg for
bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak samt omsorgssentra,
som er et partssammensatt utvalg med fem representanter fra statlig side og fem
representanter fra kommunesiden. Utvalget tar blant annet beslutninger om hvordan
nyankomne flyktninger skal fordeles mellom fylker og kommuner. Utvalgets mandat
og partenes forpliktelser er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom kommunesektorens
organisasjon (KS) og fire departementer. Samarbeidsavtalen gjelder for 2018-2021,
og skal revideres og fornyes innen utgangen av inneværende år.
Vår datainnsamling består i korte trekk av en dokumentgjennomgang og en
intervjuundersøkelse. I tillegg vil vi observere et møte i Nasjonalt utvalg. Det viktigste
formålet med prosjektet er å avklare behovet for eventuelle endringer, og framsette
anbefalinger til partene, som skal enes om en ny avtale. Prosjektleder i Proba er
Jens Lunnan Hjort.

2020-2021

Omfang av negativ sosial kontroll
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Proba samfunnsanalyse fikk i oppdrag å bidra til å fremskaffe kvantifiserbar
kunnskap om omfanget og grad av negativ sosial kontroll blant barn og unge i Norge.
Utredningen resulterte i en todelt rapport. Første del besto av en begrepsdiskusjon
og kunnskapsoppsummering, hvor vi kartla eksisterende forskning, utredninger og
statistikk om negativ sosial kontroll i Norge, Sverige og Danmark. Deretter
gjennomførte vi en omfattende spørreundersøkelse til ungdom i videregående
opplæring knyttet til omfang og form av negativ sosial kontroll. Til slutt kom vi med
anbefalinger til IMDi om hvordan de best kan samle inn relevant kunnskap til
grunnlag for sine indikatorer, samt anbefalinger om eventuelle innsatsområder og
relevante tiltak. Prosjektleder i Proba var Anette Enes.

2020-2021

FoU-prosjekt: Inn i jobb
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Proba gjennomførte et FoU-prosjekt sammen med AFI ved OsloMet hvor vi
undersøkte muligheter og begrensinger for å ansette unge i utenforskap i kommunale
jobber. Prosjektet besto av en litteraturoppsummering om inkludering og en
kartlegging av muligheter og utfordringer i Innlandet, Nordland og Agder.
Kartleggingen besto av gjennomgang av statistikk over målgruppen, intervjuer av
sentrale aktører i regionen og i noen utvalgte fylker, samt intervjuer av unge.
Prosjektleder i Proba var Rune Busch.

2020-2021

Evaluering av tilskuddsordninger
Helsedirektoratet
På oppdrag fra Helsedirektoratet evaluerte Proba i samarbeid med Oxford Research
to tilskuddsordninger knyttet til regjeringens strategi for seksuell helse («Snakk om
det!»). Evalueringen tok for seg perioden 2017-2020. Formålet med evalueringen var
å vurdere tilskuddsordningenes måloppnåelse, og om endring av ordningenes
innretning kunne forbedre måloppnåelsen.
Evalueringsmetodene var en kombinasjon av flere datakilder og tilnærminger, og
omfattet en gjennomgang av dokumenter og statistikk, søknader og rapportering,
samt intervjuer med tilskuddssøkere og sentrale aktører. Prosjektleder i Proba var
Trude Thorbjørnsrud.
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2019-2021

Evaluering av handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
I dette prosjektet evaluerte vi regjeringens handlingsplan Trygghet, Mangfold,
Åpenhet (2017-2020), mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Evalueringen baserte seg på
dokumentgjennomgang, intervjuer og en mål- og prosessanalyse. I evalueringen
kartla vi prosesser og samarbeid i arbeidet med handlingsplanen, involvering av
sivilsamfunnsaktører, måloppnåelse, vurdering av hvorvidt handlingsplanen har vært
et effektivt verktøy for arbeidet på LHBTIQ-feltet. Vi kom også med anbefalinger om
videre innsats på feltet. Prosjektleder i Proba var Henrik Skaug Sætra frem til
november 2020. Kaja var prosjektleder for prosjektets sluttrapport.

2020

Opplæring/kompetanseheving for bedriftshelsetjenesten
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
I dette prosjektet undersøkte vi hva som finnes av relevant opplæring for
Bedriftshelsetjenesten (BHT), og kom med forslag til hvordan en obligatorisk
opplæring kan organiseres. Utredningen var en del av et utviklingsprosjekt i ASD
som skulle jobbe for en forenklet og mer målrettet BHT. Utredningen baserte seg på
dokumentgjennomgang, intervjuer med ulike interessenter og
utdanningsinstitusjoner, samt en skissering av administrative og økonomiske
konsekvenser av de anbefalte forslagene til obligatorisk opplæring. Prosjektleder i
Proba var Audun Gleinsvik.

2020

Kartlegging av evalueringer av forskning og høyere utdanning
Kunnskapsdepartementet (KD)
I dette prosjektet kartla vi de mest sentrale aktørenes behov for og bruk av
evaluering av norsk forskning og høyere utdanning. Kartleggingen besto av ekspertog interessentintervjuer, samt en litteraturoppsummering om evalueringsregimer i et
utvalg andre land. Prosjektet utgjorde deler av kunnskapsgrunnlaget for et
utviklingsprosjekt initiert av Kunnskapsdepartementet, som ble gjennomført av en
prosjektgruppe med deltakere fra Norges forskningsråd (Forskningsrådet), NOKUT,
Universitets- og høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA),
Olje- og energidepartementet (OED) og Norsk studentorganisasjon
(NSO). Prosjektleder i Proba var Henrik Skaug Sætra.

Erfaring fra andre prosjekter
2018-20

Reconsidering European contributions to global justice (GLOBUS)
(vitenskapelig assistent)
GLOBUS undersøker EUs bidrag til global rettferdighet, samt hvordan en rettferdig
utenrikspolitikk kan se ut.
Vitenskapelig assistent med administrativt ansvar for publikasjonsseriene GLOBUS
Research Papers, GLOBUS Reports og GLOBUS Policy briefs.

2018-19

Expertization of public inquiry commissions in a Europeanized administrative
order (EUREX) (vitenskapelig assistent)
EUREX undersøker vitenskapelig ekspertises rolle i offentlig politikkutforming, samt
hvilke konsekvenser tiltakende europeisering og ekspertifisering har for demokratiet.
Vitenskapelig assistent innen oppbygging av en ny database med oversikt over alle
NOU-er fra 1972-2016, med fokus på utvalgenes medlemssammensetning og bruk
av forskning og vitenskapelige kilder. Ansvar for koding, samt koordinering og
opplæring av en liten gruppe masterstudenter i kodingen.
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