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Prosjekter for Proba
Pågående prosjekter

Pågående

Kunnskapsgrunnlaget for etterlevelse av opplæringsloven
Utdanningsdirektoratet
Kunnskapsdepartementet utarbeider ny opplæringslov som skal erstatte dagens Lov om
grunnskolen og den videregående opplæringa. Utdanningsdirektoratet skal planlegge og
iverksette tiltak for å støtte kommuner, fylkeskommuner og skoler i arbeidet med å bruke,
tolke og forstå den nye loven og forskriften til loven. Utdanningsdirektoratet har derfor gitt
Proba i oppdrag å undersøke hvor godt dagens regler overholdes, hvilke regler som oftest
brytes, hva som er hindringene for etterlevelse, hva som kjennetegner fylkeskommuner,
kommuner og skoler med høy henholdsvis lav grad av etterlevelse, og hvor godt støtten til
implementering av regelverket hittil har fungert. Det skal også utarbeides forslag til tiltak for å
sikre regeletterlevelse. Utdanningsdirektoratet skal bruke kunnskapsgrunnlaget til å vurdere
hvilke tiltak som skal igangsettes for å sikre etterlevelse av ny opplæringslov.
Prosjektet omfatter case-studier i åtte kommuner og to fylkeskommuner. Videre skal det
gjennomføres en spørreundersøkelse på nasjonalt plan rettet mot kommuner og
fylkeskommuner. Utover dette vil en rekke skriftlige kilder bli benyttet, både eksisterende
forskning og utredninger og dokumentasjon slik som tilsyns- og tilstandsrapporter. Det vil
også bli gjennomført intervjuer hos samtlige statsforvaltere.

Pågående

Underrepresentasjon i folkehøgskolen
Folkehøgskoleutvalget
Folkehøgskoleutvalget skal utrede folkehøgskolenes rolle som studietilbud. Proba skal i den
sammenheng belyse hvorfor ungdommer med innvandrerbakgrunn og fra familier med lav
inntekt og/eller lav utdanning i liten grad går på folkehøgskole. Vi skal også belyse hvilken
gevinst folkehøgskole. Gjennomføringen tar utgangspunkt i en litteraturgjennomgang,
intervjuer med karriereveiledere og unge i målgruppen, samt en landsrepresentativ
spørreundersøkelsen til unge i alderen 18-19 år.

Pågående

Utredning om samlebegrepet «press og kontroll»
Kunnskapsdepartementet
Prosjektet har som formål å styrke begrepsforståelsen av økonomisk, ideologisk, eller
religiøst press og kontroll mot diasporagrupper fra opprinnelseslandets myndigheter eller
personer som kan opptre på deres vegne – også kalt transnasjonal undertrykking. Hensikten
er å bidra til videre fenomenforståelse og kunnskapsutvikling, synliggjøre grensesnitt og
samarbeidsmuligheter på tvers av ulike sektorer, og etablere et felles grunnlag for utvikling
og gjennomføring av tiltak. Det skal også vurderes om det er hensiktsmessig å etablere en
annen samlebetegnelse og definisjon enn «press og kontroll». Oppdraget kan forstås som
en oppfølging av rapporten Press og kontroll. En studie av økonomisk, ideologisk eller
religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn
i Norge (Proba, 2020), som kartla utbredelse av fenomenet (se nedenfor).

Pågående

Alternative ordninger for klagebehandling og lovlighetskontroll
KS (2022)
I dag behandler statsforvalterne mange av klagene på enkeltvedtak i kommunene og
fylkeskommunene. Statsforvalterne har også ansvar for lovlighetskontroll av andre vedtak i
kommunesektoren. Ettersom forvaltningsnivåene skal være likeverdige, kan dette ses som
prinsipielt uheldig. I prosjektet skal vi belyse hvilke alternativer man kan tenke seg for
klagebehandling og lovlighetskontroll. Alternativene vil bygge på mål for og krav til god
klagebehandling og lovlighetskontroll.
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Avsluttede
2022

Evaluering av pilot for implementering av FN-konvensjonen om rettigheter til personer
med funksjonsnedsettelser (CRPD)
Bufdir (2020-2022)
Norge har ratifisert FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne
(CRPD). Det er igangsatt en pilot for implementering av CRPD i 14 kommuner og fire
statsforvaltere. Statsforvaltere støtter gjennomføringen av CRPD i kommunene gjennom
ulike typer veiledning og kompetanseoppbygging. Disse aktivitetene startet i 2020, og
prosjektet har vært en nullpunktsanalyse av satsingen.

2022

Evaluering av Sjumilssteget – nasjonal satsing for implementering av
Barnekonvensjonen
Bufdir (2020-2022)
Sjumilssteget er en satsing på implementering av Barnekonvensjonen som startet hos
Fylkesmannen i Troms og som senere er utvidet til å inkludere alle
fylkesembeter/statsforvaltere. Evalueringen har belyst hvordan satsingen har vært organisert
og innrettet, og vi har gitt anbefalinger om videre organisering.

2022

Kunnskapsgrunnlag om universell utforming
Viken fylkeskommune
Proba fikk i oppdrag fra Viken fylkeskommune å kartlegge kunnskapsstatus for 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 har blant annet
kartlagt hva som finnes av rapporteringer og registreringer på området, beskrevet relevante
aktørers ansvar, oppgaver og virkemidler, og mulige strategiske grep for å ivareta universell
utforming innen fylkeskommunens ansvarsområder, og i fylkeskommunens rolle som
regional samfunnsutvikler. Undersøkelsen er basert på dokumentgjennomgang, innhenting
av statistikk, en spørreundersøkelse og semi-strukturerte intervjuer.

2022

Følgeevaluering av forsøk med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester (del
2)
Helsedirektoratet (2019-2022)
Den 1.mai 2016 ble det igangsatt et treårig forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester i utvalgte kommuner. Forsøket ble utvidet til 2022 hvor Proba samarbeidet med
Agenda Kaupang og Sintef om følgeevalueringen av forsøket. Kommunene som deltar
analyseres som case ved hjelp av intervjuer av ansatte og brukere, spørreundersøkelser
blant ansatte og statistikk.

2022

Evaluering av veterankontakt
Arbeids- og sosialdepartementet (2021-2022)
Proba har fått i oppgave å evaluere ordningen med veterankontakt – en særskilt ordning for
personell som har deltatt i internasjonale operasjoner for Norge. Evalueringen skal vurdere
om ordningen fyller behovene hos målgruppa. Som en del av prosjektet skal vi kartlegge
hvilke ordninger som skal ivareta personell som har deltatt i internasjonale operasjoner,
både i Norge og i utvalgte land. Vi skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant personell
som har deltatt i internasjonale operasjoner og intervjue offentlige myndigheter om dagens
ordning. Footstep deltar som underleverandør i prosjektet.

2021

Bruken av digital aktivitetsplan
FoU-midler Arbeids- og velferdsdirektoratet (2019-2021)
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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 har vi
definert kvalitet i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, og ser på hvordan den digitale
aktivitetsplanen tas i bruk av ulike brukergrupper, og vurderer hvilken betydning løsningen
har for kvaliteten i oppfølgingsløpet og kommunikasjonen mellom veileder og bruker. Vi
undersøker også hvilken betydning digital aktivitetsplan har for organiseringen av arbeidet
på NAV-kontorene. Vi benytter flere metoder, som dokumentstudier, analyse av registerdata,
telefonintervjuer og en casestudie ved utvalgte NAV-kontorer med observasjon og intervjuer.

2021

Kultursektoren i kommunene
KS (2020-2021)
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 har vi kartlagt disse forholdene samt
hvilken kompetanse kommunene har og trenger på kulturfeltet. Prosjektet har primært
bygget på en litteraturstudie, en spørreundersøkelse og studier av utvalgte kommuner som
case.

2021

Inn i jobb – FoU-rapport om inkludering av unge i kommunal sektor
KS (2020-2021)
Inn i Jobb er et samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal
sektor. Målet er å gi drahjelp til kommunene i arbeidet med å redusere utenforskap blant
unge og samtidig få tilgang på tiltrengt arbeidskraft. Programmet skal først gjennomføres i
regionene Agder, Innlandet og Nordland. Rapporten belyser status for målgruppa unge i
utenforskap i regionene, samt utfordringer og muligheter for å få unge personer inn i
ordinære kommunale jobber. Vi beskriver også de sentrale aktørenes roller, erfaringer og
synspunkter på inkludering av unge i utenforskap (særlig NAV, Fylkeskommunen,
kommunen). Til slutt løfter vi frem måter kommunene kan jobbe på i inkluderingsarbeidet.
Rapporten er utarbeidet av Proba og AFI og skal gi KS og samarbeidspartnerne et
kunnskapsgrunnlag og en oppstartanalyse til inkluderingsprogrammet Inn i Jobb.

2021

Kommunale tilstandsrapporter om situasjonen for personer med
funksjonsnedsettelser og universell utforming
Bufdir
Proba har utredet hvorvidt kommunale tilstandsrapporter om situasjonen for personer med
funksjonsnedsettelser og universell utforming vil være et hensiktsmessig virkemiddel for å
øke bevissthet og kompetanse og styrke prioriteringen av tema i kommunene. Utredningen
baserer seg på en stor mengde kvalitative intervjuer i kommunene, både av politisk og
administrativ ledelse, samt fagpersoner fra ulike sektorer som jobber med tema.

2021

Evaluering av ArtEx – programåret 2020
Talent Norge (2020-2021)
Proba samfunnsanalyse har evaluert talentutviklingsprogrammet ArtEx, underlagt Talent
Norge. Evalueringen har vurdert hvilken betydning ArtEx har hatt for deltakerne og for
deltakere fra andre satsinger, samt hvordan programmet samlet sett bidrar til å styrke og
utvikle kunnskap og kompetanse om talentutvikling for utøvende kunst og film. Evalueringen
baserer seg på en dokumentgjennomgang, intervjuer med deltakere og bidragsytere
involvert i talentprogrammet og andre talentprogrammet i Talent Norge.

2020

Kartlegging av familie/-husvikartjenester i kommunene
Helse- og omsorgsdepartementet
Proba har kartlagt familie-/husvikartjenester i kommunene, herunder om og hvordan
kommunene i dag yter tjenester som husvikarordninger gjorde tidligere. Kartleggingen viser
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alternativer for innretning og utforming tjenester til familier ved utforutsette hendelser.
Datainnsamlingen er intervjuer med og spørreundersøkelser blant ansatte i kommunale
tjenester.

2020

Evaluering av ArtEx
Talent Norge (2019-2020)
Proba samfunnsanalyse har evaluert talentutviklingsprogrammet ArtEx, underlagt Talent
Norge. Evalueringen har vært utviklingsrettet, og har vurdert både virkningen av programmet
for de som deltar eller har deltatt, vurdert de ulike elementene i programmet, og vurdert hva
som fungerer godt og hva som eventuelt bør endres. Evalueringen gir en vurdering av
hvordan ArtEx samlet sett bidrar til å styrke og utvikle kunnskap og kompetanse om
talentutvikling for utøvende kunst og film. Evalueringen er basert på en
dokumentgjennomgang, intervjuer med aktører involvert i talentprogrammet, samt en
spørreundersøkelse til deltakerne i programmet.

2020

Dybdestudier – MoBa-undersøkelsen
Folkehelseinstituttet (2019)
I forbindelse med Mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) ønsket Folkehelseinstituttet å få
kartlagt hvordan unge deltakere i undersøkelsen ønsker å motta informasjon om samtykke til
fortsatt deltakelse. Målet var å utvikle tiltak som treffer målgruppen best mulig. I dette
prosjektet utarbeidet Proba en «profil» for ungdommer i målgruppen basert på fem
hypoteser og et sett med tilhørende forskningsspørsmål. Til sammen 16 ungdommer ble
dybdeintervjuet om deres kunnskaper om og holdninger til MoBa, helseforskning generelt og
personvern, samt om hvordan de mottar og håndterer «ubedte» henvendelser fra ulike
offentlige etater og private tjenestetilbydere.
Rapporten er et internt arbeidsdokument for MoBa-prosjektgruppen på Folkehelseinstituttet,
og skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av en informasjonsstrategi.

2020

Press og kontroll fra opprinnelsesland
KUD
Proba gjennomførte en kvalitativ undersøkelse om hvorvidt det foregår press og kontroll fra
myndigheter i andre land rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge, og hvordan
dette hemmer personer til å leve et fritt liv. Studien baserte seg på en litteraturgjennomgang
og intervjuer med en rekke aktører, både representanter for norske myndigheter,
organisasjoner og innvandrere.

2020

Flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), AVdir
Vi har kartlagt hvilke mekanismer som gjør at flyktninger faller ut av arbeidsmarkedet etter å
ha vært i jobb i Norge. Vi har gjennomført et stort antall kvalitative intervjuer med flyktninger
med 5 til 20 års botid i Norge, fra Afghanistan, Eritrea, Irak og Somalia. I tillegg har vi
gjennomført en litteraturstudie og intervjuer på NAV-kontorer og med arbeidsgivere.

2019

Evaluering av handlingsplanen for universell utforming
BLD
Proba har evaluert handlingsplanen for universell utforming med Rambøll som
underleverandør. Prosjektet besto av en kunnskapsoppsummering av virkninger av
universell utforming i Skandinavia og en evaluering av tiltak som er iverksatt i
Norge innen flere sektorer. Prosjektet har også vurdert i hvilken grad handlingsplaner er et
nyttig virkemiddel for å oppnå regjeringens mål om at flest mulig skal kunne delta i
utdanning, arbeid og samfunnsliv.

2019

Følgeevaluering av SIO – Statlig initierte omsorgstjenester
Helsedirektoratet
Den 1.mai 2016 ble det igangsatt et treårig forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester i utvalgte kommuner. Vi har i samarbeid med Agenda Kaupang følgeevaluert
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forsøket. Kommunene som deltar analyseres som case ved hjelp av intervjuer,
spørreundersøkelser blant ansatte og statistikk.

2019

Evaluering av Teater innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens
hus
KUD
Proba evaluerte i samarbeid med Gtl Management fire kulturinstitusjoner som mottar statlige
tilskudd. Evalueringen gjør en helhetlig vurdering av mål- og resultatoppnåelse for hver
enkelt institusjon, inkludert en kunstnerisk vurdering. Evalueringen baserer seg på
institusjonenes besvarelse av en egenevaluering, intervjuer av ansatte og ledelse,
dokumentasjon og observasjon av utvalgte forestillinger.

2019

Datagrunnlag for trender i kommunesektoren
KS
Vi utarbeidet et statistisk datagrunnlag for sentrale trender i kommunesektoren for KS. I
prosjektet kartla vi sentrale trender, operasjonaliserte trender i indikatorer og utarbeidet en
oversikt over kilder og nøkkelindikatorer for KS. Datagrunnlaget ble bruk i KS’ egen
publikasjon på kommunalpolitisk toppmøte.

2019

Universell utforming av digitale læremidler
NLD og Universell
Proba har utredet hvordan nye krav til universell utforming av digitale læremidler kan
implementeres i universitets- og høyskolesektoren. Utredningen baserte seg på en rekker
intervjuer med et utvalg utdanningsprogrammer ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge,
samt aktører som er berørt av lovkrav knyttet til universell utforming av digitale læremidler.

2019

Evaluering av tilskudd til kommunenes bosetting- og integreringsarbeid
Kunnskapsdepartementet
Prosjektet var en evaluering av per-person-tilskuddene til kommunenes bosetting- og
Integreringsarbeid, blant annet integreringstilskuddet og tilskudd til undervisning i
norsk og samfunnsfag. Vi har i prosjektet foreslått endringer i dagens finansieringsmodell.
Telemarksforskning var underleverandør til Proba.

2018

Barrierer i høyere utdanning
Bufdir
På oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kartla Proba barrierer i høyere
utdanning for personer med funksjonsnedsettelser. Kartleggingen består av en
spørreundersøkelse til studenter ved de største universitetene i Norge om hvilke fysiske og
pedagogiske og elektroniske barrierer de møter i utdanningen.

2018

FoU – Organisering og praktisering av ungdomsarbeid på NAV-kontor
NAV
Proba kartla NAVs erfaringer 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.
Studien består av casebesøk ved seks NAV-kontor, litteraturgjennomgang og
gruppeintervjuer av unge NAV-brukere.

2017

Evaluering Alor-nettverkene
Helsedirektoratet
Proba evaluerte 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
gjennomførte en prosess- og resultatevaluering.

2017

Seniorpolitikk i finansnæringen
Senter for seniorpolitikk (SSP)
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I samarbeid med Senter for seniorpolitikk og partsorganisasjonene i finansnæringen kartla
Proba seniorpolitikk i finansnæringen. Kartleggingen undersøkte blant annet
pensjoneringsatferd, seniortiltak, trivsel og omstillingsvilje blant seniorer
2017

Evaluering av Akan
Helsedirektoratet (2016)
Proba evaluerte Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
(Akan). Evalueringen ga en kvalitativ vurdering av organisering og virkemidler, hvilke faktorer
som fremmer og hemmer implementering og forankring av rusmiddelforebygging i
arbeidslivet, og pekte på utviklingsmuligheter.

2017

Evaluering av omstilling av Statped
Udir
Proba samarbeidet med Deloitte om evalueringen av omstillingen i Statped. Statped har gått
fra å være 12 kompetansesentre på spesifikke fagområder fordelt over hele landet til å være
delt inn i et hovedkontor og fire flerfaglige regioner. Vi vurderte prosessen, tiltakene og
virkemidlene i omstillingen, samt hvilke endringer dette har ført til for brukerne.

2016

Evaluering av samiske bokbusser
Sametinget
I samarbeid med Noodt og Reiding har vi evaluert tilskuddsordning for samiske bokbusser.
Prosjektet er avrop på rammeavtale med Sametinget.

2016

Evaluering av opplæringskontorene
NHO
Opplæringskontorene er sammenslutninger av lærebedrifter og driver rekruttering, formidling
og opplæring av lærlinger, og fungerer som et bindeledd mellom skolene, lærebedriftene og
fylkeskommunen. Proba evaluerer i hvilken grad opplæringskontorene har en
hensiktsmessig finansieringsmodell og hvordan man kan tydeliggjøre opplæringskontorets
rolle overfor fylkeskommunen og lærebedriftene.

2016

Evaluering av Lavenergiprogrammet
Direktoratet for byggkvalitet
I samarbeid med Vista Analyse evaluerer vi Lavenergiprogrammet – et tiårig program for å
formidle kunnskap om lavenergi til byggebransjen. Prosjektet skal evaluere om
målsetningene for programmet har blitt nådd, og i hvilken grad strategiene og de
overordnede rammene for programmet har vært hensiktsmessig.

2016

Evaluering av stipendordning for samisk utdanning
Sametinget
Vi evaluerte stipendordningen som skal stimulere til at flere unge velger å ta utdanning på
samisk, i samarbeid med Noodt og Reiding. Oppdraget var et avrop på rammeavtale med
Sametinget.

2015-2016

Rammeavtale – Byggteknisk forskrift – konsekvensutredninger
Direktoratet for byggkvalitet
I samarbeid med Holte Consulting leverer vi analyser til DiBK. Så langt har vi arbeidet med
tre avrop, en konsekvensutredning og to samfunnsøkonomiske analyser av fjerning av krav i
TEK10. Avropene gjelder krav til universell utforming/tilgjengelighet, påbud om heis i
flerbolighus og fjerning av krav om utsyn.

2015-2016

Domstolsbehandling av foreldretvister i barnelovsaker
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
I samarbeid med Oxford Research har vi gjennomført en kartlegging av domstolenes
behandling av foreldretvister i barnelovssaker. Utredningen omfatter flere dimensjoner, men
Probas rolle har i vært registeranalyser, spesielt knyttet til å dokumentere ressursbruken i
saksbehandlingen.

2015-2016

Arbeidsfokus på DPS
NAV-programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd
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Vi har kartlagt 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. Prosjektet har
bestått av en spørreundersøkelse med alle landets DPS’er og et sammenlignende
casestudie.
2015-2016

Evaluering av Groruddalssatsingen
Oslo kommune
Vi har sammen med Agenda Kaupang og Civitas evaluert Groruddalssatsningen i Oslo
kommune. Evalueringen har gitt svar på følgende tre problemstillinger: 1. I hvilken grad har
innsatsen bidratt til å nå satsingens mål?, 2. Hvilke eventuelle andre virkninger har satsingen
hatt? og 3. I hvilken grad er det sannsynlig at satsingen vil gi varige virkninger utover
programperioden?

2015-2016

Evaluering av Hedmarksmodellen
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Proba undersøkte hvordan Hedmarksmodellen bidrar til praksisendring knyttet til
aktivitetskravet blant aktørene som arbeider med sykefravær i NAV, samt hva som er
hindringer og løsninger i samarbeidet mellom aktørene.

Andre prosjekter
2011-2012

Conceptualization and Measurement of Democracy
UiO og Institutt for fredsforskning (PRIO)
Forskning på effekter av institusjonell organisering på politiske, sosiale og økonomiske
forhold.

Andre publikasjoner og skriftlige arbeider
Upublisert

The Political Economy of Natural Resources
Institutt for statsvitenskap, UiO
The Capabilities and Incentives for Reporting Mineral Production (upublisert) med Carl
Henrik Knutsen. Artikkelen undersøker effekter av institusjonell organisering på rapportering
av naturressurser

2011-2013

Masteroppgave
UiO
Disasters by Design: A Disaggregated Study of the Ethnic and Institutional Determinants of
Natural Disaster Vulnerability. Oppgaven undersøker effekten institusjonell organisering på
etiske gruppers risiko i naturkatastrofer.

8

