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Saliha El-Amrani er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. I Proba jobber hun med 
spørsmål innenfor arbeids- og velferdsfeltet. Hun har god kvantitativ og kvalitativ metodisk 
kompetanse, herunder registeranalyse, samfunnsøkonomisk analyse, spørreundersøkelser og 
dybdeintervjuer. Fra tidligere har Saliha også god erfaring med innhenting, bearbeiding, og 
tilrettelegging av både kvantitativt og kvalitativt materiale gjennom sitt engasjement som 
studentassistent ved Handelshøyskolen BI og jobb som personlig intervjuer i Statistisk sentralbyrå. 

  

Utdanning 

2012-15 Master i samfunnsøkonomi 
2014 Utvekslingsopphold ved Fudan University, Shanghai 
2009-12 Bachelorgrad i samfunnsøkonomi  
2009 Studieopphold ved EF Language School, London 

Språk 

Norsk:  Morsmål 
Engelsk: Flytende 
Arabisk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter 
Berbisk:  Morsmål  

Arbeidserfaring 

2015- Samfunnsøkonom, Proba samfunnsanalyse 

2014-2015 Studentassistent, Handelshøgskolen BI 

2013-2015 Studentengasjement, Norges Bank 

2013-2015 Seminarleder ved Økonomisk institutt, Universitet i Oslo 
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Prosjekter i Proba samfunnsanalyse 
 
Pågående 
 
2021-         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. 

 
 
2020-  Evaluering av tilskudd til ekspertbistand 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Evalueringen skal gi en oversikt over bruk av tilskudd til ekspertbistand, herunder 
omfang i bruk, hvilke aktører som benytter seg av tilskuddet og hvem som benyttes 
som ekspert. Evalueringen skal også synliggjøre erfaringer med tilskuddordningen. 
Mer konkret er det behov for kunnskap om aktørenes erfaringer med ordningen, samt 
deres vurderinger av det. Evalueringen må omfatte både hvordan ordningen innrettes 
og praktiseres, og i hvilken grad de brukes. Evalueringen skal også besvare hvorvidt 
tilskuddsordningen bidrar til å oppnå målene i IA-avtalen. Evalueringen baserer seg 
både på kvantitative og kvalitative undersøkelser.  

 
 

2017- Evaluering av resultatbasert finansiering av formidlingsbistand (REFINO) 
 For Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 Det skal gjennomføres et treårig randomisert forsøk med resultatbasert finansiering 
av formidlingsbistand. Proba samarbeider med ISF om å evaluere forsøket. Vi skal i 
den første fasen bistå oppdragsgiver med å utforme forsøket. I løpet av 
forsøksperioden skal vi samle inn kvalitative og kvantitative data fra de involverte 
aktørene, og etter avslutning av forsøket skal vi evaluere effektene av en slik 
finansieringsform, sammenliknet med det ordinære oppfølgingstiltaket.  
 

 
Avsluttede  
 
 
2022 IA-arbeid blant Virkes medlemmer 

Pågående prosjekt for Virke  
Vi undersøker hvordan Virkes medlemmer jobber med IA-relaterte temaer og 
oppgaver, samt kjennskap til og bruk av virkemidler som er relevante for IA-avtalen. 
Datainnsamlingen består av en spørreundersøkelse til Virkes medlemmer. 

 
 
2021-2022 Nyankomne flyktningers digitale hverdag 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
I prosjektet skal vi undersøke nyankomne flyktningers tilgang og bruk av digitale 
medier, hvordan de tilegner seg informasjon og kunnskap gjennom digitale kanaler og 
medier, og hvordan ulike digitale tjenester, informasjon og kommunikasjon bedre kan 
tilpasses deres behov. Videre skal vi gi en vurdering og anbefaling om hvordan aktører 
med ansvar for å bosette og integrere nyankomne flyktninger kan videreutvikle og 
tilpasse sine digitale tjenester, informasjon og kommunikasjon for å nå bedre ut til 
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denne gruppen, herunder videreutvikling av innholdet i introduksjonsprogrammet, 
aktiviteter og tilbud i regi av folkebibliotekene og frivillige organisasjoner. En 
problemstilling i prosjektet er dessuten å redegjøre for hvilke kanaler nyankomne 
flyktninger har brukt for å få nyheter og informasjon om koronapandemien og 
myndighetenes smitteverntiltak. 

 
 
2018-2022 AAP-mottakeres brukerløp i arbeid og helse 
  FoU-midler Arbeids- og velferdsdirektoratet 

En analyse av tilbudet til fire grupper AAP-mottakere (depresjon, unge med psykiske 
lidelser/rus, ME og rygglidelser), og deres arbeidstilpasning. Den metodiske 
tilnærmingen omfatter både analyser av registerdata og kvalitative data. 

 
 
2019-2022 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. 

 

2018 - 2020  Analyse av resultater av oppfølgingstiltak 
  Arbeids- og sosialdepartementet 

Vi skal undersøke resultatene av oppfølgingstiltakene. Det vil si at vi skal vurdere 
resultater av dagens tiltak Oppfølging, og sammenlikne med Utvidet oppfølging i 
NAV og de to gamle tiltakene Oppfølging og Arbeid med bistand. Dataene består av 
registerdata fra NAV, spørreundersøkelse til tiltaksleverandører og intervjuer 

 
 
2018 - 2019  Flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), AVdir 

Vi kartlegger hvilke mekanismer som gjør at flyktninger faller ut av arbeidsmarkedet 
etter å ha vært i jobb i Norge. Vi gjennomfører et stort antall kvalitative intervjuer med 
flyktninger med 5 til 20 års botid i Norge, fra Afghanistan, Eritrea, Irak og Somalia. I 
tillegg gjør vi en litteraturstudie, og gjennomfører intervjuer på NAV-kontorer og med 
arbeidsgivere. 

 

2019  Digital kompetanse hos asylsøkere  
  UDI  

Utlendingsforvaltningen har behov for å kommunisere med de som har en søknad om 
asyl til behandling, også digitalt. UDI arbeider med å forbedre, effektivisere og 
videreutvikle sine digitale tjenester, og ønsker å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å 
kunne utvikle og tilpasse kommunikasjonen med søkere. Proba har fått i oppdrag å 
gjennomføre en undersøkelse om asylsøkernes tilgang til, og bruk av digitale kanaler. 
Undersøkelsen basere på intervjuer med beboere og ansatte.  
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2018-2019 Evaluering av inkluderings- og tilretteleggingstilskuddsordninger  
  Arbeids- og velferdsdirektoratet  

Formålet er å få mer kunnskap om hvordan inkluderingstilskuddet og forebyggings- og 
tilretteleggingstilskudd (for ansatte i IA-virksomheter) virker. Mer konkret er det behov 
for å få mer kunnskap om arbeidsgivers-, NAVs- og brukers erfaring med 
tilskuddsordningene. Evalueringen må omfatte både hvordan ordningene innrettes og 
praktiseres, og i hvilken grad de brukes. Det må derfor gjennomføres både kvantitative 
og kvalitative undersøkelser. 

 
 

2013 – 2019 AAP som lønnstilskudd 
Arbeidsdepartementet  
AFI (prosjektleder) og Proba samarbeider om å evaluere et forsøk i NAV med bruk av 
arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne. 
Forsøket gjennomføres i fem fylker i perioden 2013-17. Gjennomføringen av forsøket 
kartlegges gjennom intervjuer. Prosjektet avsluttes med en effektanalyse basert på 
registerdata. Følgeevalueringen går til 2018. Proba har om lag 40 % av arbeidet. 

 
2016 - 2018 Komparativ studie av place-then-train-tiltak     
  FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 

 I prosjektet vil vi undersøke hvilke dimensjoner ved ulike oppfølgingstiltak som er 
viktige for at brukerne skal oppnå målet om å få og beholde jobb i det ordinære 
arbeidsmarkedet.  

 
2018   Evaluering av mentorordningen  

Arbeids- og velferdsdirektoratet  (2018) 

Evalueringen skal gi en oversikt over bruk av mentor som virkemiddel og tydeliggjøre 
betydningen av partene i arbeidslivet. Videre skal evalueringen gi kunnskap om ulike 
aktørers behov, bruk av og erfaringer med mentortilskuddet, samt deres vurderinger 
av det. Basert på datagrunnlaget og egen kompetanse skal evalueringen gi en 
vurdering av mentortiltaket som virkemiddel, både med blikk på egnethet og relevans, 
resultater, barrierer og muligheter for videreutvikling og økt bruk.  
 

2018   Sosialhjelpsutgiftene i Vestfold 

NAV Vestfold (2018) 

NAV Vestfold har sammen med kommunene i Vestfold initiert en studie av årsakene 
til variasjonen i bruk av sosialhjelpsutgiftene per innbygger mellom ulike kommuner i 
Vestfold. Analysen skal bygge på studier av nøkkeltall, beregninger av «behov for 
sosialhjelp», en spørreundersøkelse blant veilederne som arbeider med sosialhjelp og 
intervjuer både i NAV og i andre deler av velferdsforvaltningen i kommunene.  
 

2011-2018 Evaluering av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne 

 For Arbeidsdepartementet 
Prosjektet er en rammeavtale over 3-5 år. Ulike tiltak skal evalueres ved hjelp av 
registerdata. Frischsenteret leder prosjektet, og Proba er underleverandør. Vår rolle 
vil særlig være å bidra med kvalitativ informasjon. 

 
2015-2018 Evaluering av offentlig anskaffelse: Nytt avklarings- og oppfølgingstiltak 
  For Arbeids- og sosialdepartementet 

Vi skal vurdere i hvilken grad NAVs anskaffelse av nye arbeidsmarkedstiltak og en 
forenkling av regelverket for tiltakene ivaretar formålet. Datamaterialet består i 
hovedsak av dokumenter og intervjuer. Delrapport 1: Proba-rapport 2017 – 01. 

 
2018  Karriereveiledning i Oslo  

Oslo kommune, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (2018) 
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Oslo er det eneste fylket som ikke har et karrieresenter. I prosjektet kartlegger vi 
tilbudet om gratis karriereveiledning i Oslo med sikte på å identifisere grupper som har 
et utilfredsstillende tilbud, eventuelt et tilbud med svak kvalitet. Vi skal foreslå hvilke 
grupper Oslo bør prioritere ved en styrking av sitt tilbud.  

 
2016-17 Sosialhjelpsutgiftene – forklaringer og gode grep    

 For KS 
Sosialhjelpsutgiftene har vokst de senere årene. KS ønsker å få belyst hva årsakene 
er. Vi skiller mellom eksterne drivkrefter og kommunenes egen forvaltning. Videre skal 
vi gjennom gode eksempler vise hva som kan gjøres for å snu utviklingen.  

2014-2017  Evaluering av forsøk med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen på Mortensrud 
skole 

  For Utdanningsdirektoratet/IMDi 
 Proba følgeevaluerte et forsøk med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen ved 
Mortensrud skole. Evalueringen baseres på kvalitative intervjuer med foreldre, elever, 
ansatte ved skolen og aktivitetsskolen, spørreundersøkelser til foreldre og på data fra 

Skoleporten, GSI og kartleggingsprøver. 
 

2017 Evaluering av grunnstønadsordningen      
 For Arbeids- og sosialdepartementet  
Grunnstønad skal dekke merutgifter for som følge av varig sykdom eller 
funksjonsnedsettelse. Evalueringen skal primært avdekke om ordningen er treffsikker 
og om den forvaltes godt. Rambøll Management Consulting deltar i prosjektet.  
 

2016-17 Minoritetsbarn og fosterhjem        
 Bufdir 

 Kartlegging av hvordan barn med minoritetsbarn opplever å bo i fosterhjem, og av 
hvilken dialog det er mellom barnevern og fosterhjem. Basert på intervjuer med bufetat, 
barnevern, tidligere fosterbarn, fosterforeldre og foreldre. 

 

2016 Gjennomgang av selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter og 
avgiftsinnbetalinger til folketrygden       
 For Delingsutvalget (Arbeids- og sosialdepartementet)  
Vi skal foreta en gjennomgang av vilkårene for selvstendig næringsdrivende 
sammenlignet med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter i folketrygden og 
avgiftsinnbetalinger til folketrygden. 
 

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

 

2016  Analyse av individ- og prosjektrapporteringer fra Jobbsjansen for 2015 
 For IMDi 

 Som en del av rammeavtalen vi har for IMDi, har vi fått i oppdrag å gjennomføre 
undersøkelsen om deltakerne i Jobbsjansen (individrapporteringen) for 2015 og 
analysere rapporteringene på individ- og prosjektnivå. I prosjektet skal vi undersøke 
sammenhenger mellom måloppnåelse og kjennetegn ved deltakerne og innholdet i 
programmet.  
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2016  Kartlegging av kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter  
  For KS 

I prosjektet skal vi kartlegge omfang og problemstillinger knyttet til kommunenes bruk 
av oppdragskontrakter for å gi avlastningstiltak for personer og familier med særlig 
tyngende omsorgsarbeid 
 

2015-16 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere     
 For KS          
 I sosialtjenesteloven er det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, men 
endringen er ikke trådt i kraft. Vi skal anslå merkostnadene for kommunene får å 
gjennomføre endringen. Videre skal vi kartlegge kommunenes oppfatning om andre 
virkninger av aktivitetsplikten og beregne samlede virkninger for både kommunene, 
sosialhjelpsmottakerne og samfunnet som helhet. 

 
2015-16 Arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemming    
  For Rettighetsutvalget (BLD) 

I prosjektet undersøker vi hvilke tiltak som har vært benyttet for å oppnå økt 
arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming og effekten av disse, samt gir 
en vurdering av hensiktsmessig bruk av tiltak for denne gruppa i framtiden. 
 

2015-16  Bistand til Rettighetsutvalget - samfunnsøkonomiske analyser  
 For Rettighetsutvalget        
 Vi skal bistå Rettighetsutvalget med å vurdere samfunnsøkonomiske 
gevinster/kostnader av tiltak for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med 
utviklingshemming. 

 

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 analyserer Proba om det vil 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. 
  

2014-2016 Evaluering av pilotforsøk med returtiltak    
 UDI  
Vi evaluerte et pilotforsøk med ulike returtiltak som har som formål å få personer med 
avslag på asylsøknaden til å returnere til hjemlandet. Evalueringen er både en følge- 
og effektevaluering.    

 

2012 -17 Evaluering av ”Forsøk med utvidet egenmelding og tettere oppfølging av 
sykmeldte”                                                                                                                
For Arbeids- og velferdsdirektoratet 

 I samarbeid med AFI evaluerer Proba et forsøk med to typer tiltak innenfor 
sykefraværsarbeidet. Forsøket skal gå over tre år. Forsøket er utformet som et kvasi-
eksperiment, der 12 virksomheter deltar.  

 
 


