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CV Synne Klingenberg

Prosjekterfaring i Proba samfunnsanalyse
Arbeid, tiltak og ytelser
2016

Hva kan forklare det høye sykefraværet i kommunesektoren?
For KS
I prosjektet undersøkte vi dette spørsmålet ved hjelp av et omfattende datamateriale
bestående av registerdata og data fra AKU og ABU. Prosjektet var i samarbeid med
Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo og Harald Dale-Olsen ved Institutt for
samfunnsforskning.

Pågående

Komparativ studie av place-then-train-tiltak
For Arbeids- og velferdsdirektoratet (FARVE)
Det gjennomføres i dag en rekke arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt
arbeidsevne, som bygger på "place then train"-tankegangen. Med prosjektet skal vi
undersøke hvilke dimensjoner ved tiltakene som er viktige for at brukerne skal oppnå
målet om å få og beholde jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.

Pågående

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.

2015-2016

Arbeidssituasjonen for personer med utviklingshemming
For Rettighetsutvalget (BLD)
I prosjektet undersøkte vi hvilke tiltak som har vært benyttet for å oppnå økt
arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming og effekten av disse, samt ga
en vurdering av hensiktsmessig bruk av tiltak for denne gruppa i framtiden.

2015-2016

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
For KS
Vi anslo merkostnadene for kommunene får å gjennomføre aktivitetsplikt for
sosialhjelpsmottakere. Videre kartla vi virkninger for både kommunene,
sosialhjelpsmottakerne og samfunnet som helhet.

2013 -

Arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd
For Arbeids- og sosialdepartementet
AFI (prosjektleder) og Proba samarbeider om å evaluere et forsøk i NAV med bruk av
AAP som lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne. Forsøket
gjennomføres i 2013-2017, og vi skal både følgeevaluere og effektevaluere forsøket.

2014-2015

Pensjonsreformens virkning for uføreratene
For Arbeids- og sosialdepartementet
Vi analyserte hvordan pensjonsreformen påvirket AAP- og uføreratene. Reformen
innebar bl.a. at mange flere arbeidstakere fikk tilgang mulighet til å gå av med
pensjon før de ble 67 år. Analysene ble gjort på registerdata.

2014

Sykefraværet i bygg- og anleggsbransjen
For Arbeids- og sosialdepartementet
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Vi undersøkte sysselsettings- og sykefraværsutviklingen i bygg- og anleggsnæringen
i perioden 2008-2010 ved hjelp av registerdata. Vi studerte sammenhenger mellom
sykefravær og konjunkturer på individ- og bedriftsnivå.
2013-2015

Permittering og avgang fra arbeidslivet
For Arbeidsdepartementet
Vi benyttet registerdata for å undersøke om permitteringsordningen har bidratt til å
påvirke avgangen fra arbeidslivet. Vi oppsummerte også økonomisk teori på feltet.

2013-2014

Internasjonal sammenligning av sykefravær
For Arbeidsdepartementet
I prosjektet analyserte vi AKU (LFS) som kilde, laget en litteraturoversikt om hva som
påvirker sykefravær og beregnet betydningen av forskjeller i landenes
arbeidsmarkedsstruktur for fraværet. Prosjektet var i samarbeid med Arne
Mastekaasa ved UiO.

2012-2013

Utredning av kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av
økonomisk sosialhjelp
For Arbeidsdepartementet
Vi har kartlagt sosialtjenestens omfang av vilkårsbruk, hvilke vilkår som stilles, hva
som er hensikten og hva som oppnås med vilkårsbruk. Vi har gjennomført en
spørreundersøkelse til alle NAV-kontor og casestudie ved noen utvalgte kontorer.

2013

Brukers opplevelse av møtet med NAV – intervju med nye uføre
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Vi har gjennom 100 kvalitative intervjuer med uføre under 50 år belyse forløpet som
fører fram til en søknad om uførepensjon, både objektive kjennetegn ved forløpet og
brukerens motivasjon/opplevelse og erfaringer med oppfølgingen fra NAV.

2012

Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
I 2010 ble arbeidsevnevurdering innført som oppfølgingsmetodikk. Vi har kartlagt om
den bidrar til effektive og brukerrettede oppfølgingsløp, at forvaltningsavgjørelser
kvalitetssikres, og mer treffsikker virkemiddelbruk. Proba-rapport 2011-06. I 2012 har
vi gjennomført en oppfølgingen av satsingen i NAV.

2011-2012

Evalueringen av ordningen med veilednings- og oppfølgingslos i NAV
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
Veilednings- og oppfølgingslos skal bidra til at flere personer med psykiske
helseproblemer skal komme i arbeid og beholde arbeid. Vi har – i samarbeid med
Econ – vurdert nytten av ordningen for bruker, kontoret og samarbeidspartnere.

2011

Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV
For Arbeids- og velferdsdirektoratet
I 2010 ble arbeidsevnevurdering innført som oppfølgingsmetodikk i NAV. Vi har
belyst om ny metodikk bidrar til effektive og brukerrettede oppfølgingsløp, at
forvaltningsavgjørelser kvalitetssikres, og mer treffsikker virkemiddelbruk.

2012

Behovet for og lønnsomheten av rehabiliteringstilbudet til synshemmede
For Blindeforbundet
Vi har undersøkt den samfunnsøkonomiske virkningen av rehabilitering av
synshemmede.
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2013

Seniorpolitikk i Sandnes kommune
For Senter for seniorpolitikk

Vi har undersøkt om seniorpolitikken i Sandnes har hatt noen innvirkning på
hvor lenge ansatte over 62 år står i jobb. Datamaterialet besto av registerdata
fra PAI og en spørreundersøkelse til seniorer i Sandnes kommune.
2011-2013

European Vacancy Monitor
For EU-kommisjonen/ICON
Proba var nasjonal koordinator for Norges bidrag til ”European Vacancy Monitor” og
”European Job Mobility Report”.

2011-2012

Har endringer i sammensetningen av sysselsetting påvirket lønnsutviklingen?
For Arbeidsdepartementet
Vi har undersøkt sammensetningen i sysselsettingen i årene 2001-2010, ved å
analysere aggregert statistikk og individdata.

Integrering
2016

Analyse av rapportering fra Jobbsjansen 2015
For IMDi
Som en del av rammeavtalen vi har for IMDi, fikk vi i oppdrag å gjennomføre
undersøkelsen om deltakerne i Jobbsjansen (individrapporteringen) for 2015 og
analysere rapporteringene på individ- og prosjektnivå. I prosjektet undersøkte vi
sammenhenger mellom overgang til arbeid/utdanning etter programmet og
kjennetegn ved deltakerne og innholdet i programmet.

2015

Analyse av rapportering fra Jobbsjansen 2014
For IMDi
I prosjektet så vi på kjennetegn ved deltakere som kom i jobb eller utdanning og de
som ikke gjorde det. Videre undersøkte vi sammenhengen mellom innhold i
programmet og måloppnåelse. Datagrunnlaget var individ- og prosjektrapportering fra
Jobbsjansen-arrangørene.

2013-2014

Kommunenes strategier for rekruttering av arbeidsinnvandrere
For KS

Formålet var å kartlegge kommunenes strategier for rekruttering av
arbeidsinnvandrere, samt å finne suksesskriterier for vellykket rekruttering og
integrering. Datainnsamlingen besto av spørreundersøkelser til kommunene
og casestudier.
2013-2014

Evaluering av IMDi
For Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Formålet med evalueringen var å vurdere om IMDi som direktorat har innfridd
de mål og forventninger en hadde da direktoratet ble etablert og å vurdere
hvordan IMDi har tilpasset seg nye oppgaver underveis. Proba var
underleverandør til Agenda Kaupang.
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.

2011-2012

Kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse
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For (IMDi) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Vi gjennomførte en registeranalyse av deltakerne siden oppstarten i 2005 og
intervjuet prosjektledere. I oppdraget drøftet vi hva som er de gode grepene for
overgang til arbeid og utdanning. Arbeidet inngikk i IMDis rapportering til BLD.
2011-2012

Lokal integrering av familieinnvandrere utenfor introduksjonsordningen
For IMDi
Vi undersøkte integreringsvilkår- og tiltak for familieinnvandrere utenfor
rettighetsgruppen for introduksjonsordningen. Undersøkelsen ble gjennomført som
en casestudie i et utvalg kommuner.

Skole og utdanning
Pågående

Evaluering av forsøk med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen på Mortensrud
skole
For Utdanningsdirektoratet/IMDi
Proba følgeevaluerer 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.

2016

Kartlegging av opplæringskontor
For Norsk Industri
Vi skal se på hvordan kontorene kan organiseres og finansieres for å øke kvaliteten
på fagopplæringen og samtidig redusere kostnadene for bedriftene. Oppdraget
består av å vurdere kontorenes organisering og samhandling med relevante aktører,
samt drøfte kontorenes rolle i fremtiden. Vi retter særlig søkelys på lærlingtilskuddet
fra fylkeskommunen og oppgaver som kontorene har på vegne av henholdsvis
fylkeskommunen og NAV.

2014

Samfunnsøkonomiske virkninger av at voksne fullfører videregående
utdanning
For Kunnskapsdepartementet

Nytte-/kostnadsanalyse av at personer over 24 år fullfører videregående
utdanning. Prosjektet er en videreføring av prosjektet ”Utfall på
arbeidsmarkedet for personer som tar videregående opplæring som voksne”
fra 2011.

2014

Evaluering av de regionale karrieresentrene
For Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (2013-2014)

Proba evaluerte, i samarbeid med Damvad, bruken av karrieresentre som
virkemiddel i utdannings- og arbeidsmarkedspolitikken. Hensikten med
oppdraget var å fremskaffe kunnskap om karrieresentrenes rolle og
betydning, og belyse nytten av å investere i karrieresentre ved å se på
resultater og effekter av sentrenes arbeid. Vi gjennomførte casebesøk på
utvalgte karrieresentre og en spørreundersøkelse til alle sentre.
2012-2013

Analyse av studiefinansieringsordningen
For Kunnskapsdepartementet
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Formålet med utdanningsstøtteordningene er å bidra til at alle skal ha like
muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn,
funksjonsevne og økonomiske og sosiale forhold. Proba har analysert om
utdanningsstøtteordningene fungerer etter intensjonen. I dette prosjektet ble
registerdata i Lånekassen koblet til andre registre for å belyse ulike
problemstillinger knyttet til videregående opplæring, høyere utdanning og
tilbakebetaling av lånet.
2011

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som tar videregående opplæring som
voksne
For Kunnskapsdepartementet

Vi analyserte hva som kjennetegner de som gjennomfører videregående
opplæring som voksne, og hva effekten av slik opplæring er på deres
tilpasning på arbeidsmarkedet.
2011

Evaluering av MOT i ungdomsskolen
For MOT
Vi evaluerte virkningen av MOT i ungdomsskolen ved å analysere utvikling i elevers
holdninger ved en gruppe MOT-skoler og en gruppe kontrollskoler.

Levekår og bolig
2016

Samfunnsøkonomiske analyser av Rettighetsutvalgets endelige forslag

For Rettighetsutvalget (BLD)
I prosjektet analyserte vi samfunnsøkonomiske gevinster/kostnader av mulige
tiltak utvalget ville foreslå for å sikre grunnleggende rettigheter for personer
med utviklingshemming, blant annet kommunal plikt til å tilby bolig til
vanskeligstilte.
2015-2016

Evaluering av Groruddalssatsingen

For Oslo kommune
Evalueringen skulle gi 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

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.
2014

Evaluering av tilskudd til tilpasning av bolig
For Husbanken

Målsettingen med oppdraget var å frembringe ny kunnskap om hvordan
tilskuddet anvendes og virker, hvordan det samvirker med andre ordninger og
å identifisere eventuelle årsaker til underforbruk. Evalueringen ble basert på
Husbankens statistikk over tilskuddsmottakere og casestudie i et utvalg
kommuner.
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2014

Evaluering av Husbankens kommunesatsing

For Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Proba og Fafo evaluerte Husbankens kommunesatsning. Målet var å
dokumentere effekter og resultater som er oppnådd gjennom satsingen, både
på bruker- og samfunnsnivå, og å vurdere hvorvidt innsatsen har ført til
aktivitet i kommunene som ikke ville blitt utløst uten deltakelse i satsningen.
Evalueringen ble basert på casestudie og spørreundersøkelse. Fafo-rapport
2014:51.
2011

Markedsanalyse av startlån
For Husbanken
Proba har analysert priseffekter av startlån på boligmarkedet, samt belyst om startlån
brukes for å unngå egenkapitalkravet i private banker. Videre har vi analysert om
krav til egenkapital i bankene fører til økt bruk av startlån, og konsekvenser av
tilsvarende krav til egenkapital i startlånsordningen.

Andre tema
2014

Refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy
For Finansdepartementet

Proba vurderte mulige konsekvenser av alternative utforminger av en ordning
med kompensasjon for engangsavgift ved eksport av brukt kjøretøy. Vi
undersøkte om en ordning med refusjon av engangsavgift vil kunne føre til
økt bruktbileksport, og beregnet virkningene av dette for avgiftsprovenyet.
Utilsiktede konsekvenser ble også undersøkt.
2013

Har klimakvoteordningen hatt en innvirkning på CO2-utslippene?
For Miljødirektoratet

Proba var underleverandør til Thema Consulting. Vår rolle har vært å
analysere sammenhengen mellom kvoteordning og utslippsintensitet, ved å
benytte statistiske metoder.

Erfaring fra andre prosjekter og oppdrag
2015-

Representant for enslige mindreårige asylsøkere
På oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

2010-2011

Masteroppgave
Masteroppgaven omhandlet hvordan velferdsstaten påvirker integrering av
innvandrere. Den ble skrevet i samarbeid med ESOP - senter for fremragende
forskning.

2010-2011

Broer
Forskningsassistent på prosjekt om sosial integrering av barn av tyrkiske innvandrere
i Norge, Tyskland og Nederland. Arbeidsoppgavene besto av rekruttering av
deltakere og datainnsamling i form av intervju, testing og spørreskjema. Prosjektet
ble finansiert av forskningsprogrammet NORFACE.

Annet
Synne Klingenberg og Helene Berg (2015): Sykefravær i bygg- og anleggsnæringen under
finanskrisen: En nedbemanningsstrategi?. Søkelys på arbeidslivet , nr. 3 2015
Helene Berg, Synne Klingenberg og Pia D. Staalesen (2013): Hva slags arbeid for uføre? Kronikk
i Dagens Næringsliv 4. juni 2013
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