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Nøkkelkvalifikasjoner
Rune Busch er utdannet statsviter med fordypning i forskningsmetode og statistikk ved Universitetet i Oslo
(UiO). Han har erfaring med anvendelse av kvalitative og kvantitative metoder i analyser av institusjonell og
politisk organisering og økonomisk utvikling. I Proba har Rune jobbet med et bredt felt av temaer innen
offentlig arbeids-, utdannings-, helse- og boligpolitikk. Han har saksbehandlingserfaring fra offentlig sektor.

Utdanning
Høst 2013:
2010-2012
2007-2010
Høst 2009
2006-2007

Emner i matematikk og informatikk, UiO, uavsluttet.
Mastergrad i statsvitenskap, UiO
Bachelor i statsvitenskap, UiO
Studieopphold ved University of California, Berkeley
Emner i humaniora og samfunnsvitenskap, NTNU

Språk
Norsk:
Engelsk:

Morsmål
Flytende

Arbeidserfaring
20162015-2016
2014-2015
2013-2014
2013
2011-2012
2011-2014

Partner/forsker i Proba samfunnanalyse
Statsviter/forsker i Proba samfunnsanalyse
Førstekonsulent, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Researcher TV-programmet Brille, Feelgood Productions
Redaksjonsassistent Partnership for Change (PfC)
Vitenskapelig assistent, Institutt for statsvitenskap
Seminarleder/kursleder ved Institutt for statsvitenskap

Prosjekter for Proba
Pågående

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

Pågående

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 fått i oppdrag å
følgeevaluere forsøket. Proba skal blant annet følge opp brukerperspektivet.

Avsluttede
2018

Barrierer i høyere utdanning
Bufdir
På oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kartlegger Proba barrierer i høyere
utdanning for personer med funksjonsnedsettelser. Kartleggingen består av en
spørreundersøkelse til studenter ved de største universitetene i Norge.

2018

Undersøkelse av tiltak for ungdom
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.

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)
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 «Hedmarkmodellen» i tre nye fylker
Arbeids- og velferdsdirektoratet
NAV Hedmark har utviklet et nytt oppfølgingsregime i sykefravær. Hovedtrekk er strengere
oppfølging av sykemeldingen etter syv uker og bruk av saksdrøftingsverksteder der alle
sykmeldinger håndteres. Ordningen innføres nå i tre nye fylker.

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.

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
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?

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
Pågående

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.

