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Tredelt oppdrag

 Kunnskapsoppsummering 2005-2016

 Følgeevaluering 2017-2019

 Resultatrapportering for 2017 og 2018



IMDi vil ha svar på

 Hvordan er Jobbsjansen, som tilskuddsordning og 

kvalifiseringsprogram, egnet for å få innvandrere i arbeid og 

utdanning?

 Hvordan fungerer ordningen som helhet i forhold til 

regjeringens integreringspolitiske mål og de konkret mål som 

er satt for Jobbsjansen?

 Hvordan bør innretningen på Jobbsjansen videreutvikles?



Del 1: Kunnskapsoppsummering 

2005-2016

 Oppsummere dokumentasjon og forskning:

 Tiltaksbruk

 Arbeidsmåter og metoder

 Organisering og samarbeid

 Kunnskapsutvikling og læring 

 Forvaltning 

 Oppsummere og analysere resultater og effekter

 Overgang til arbeid eller utdanning 

 Sammenheng mellom innsats og resultater

 Øvrig nytteverdi



Del 2: Følgeevaluering 

2017-2019

 Jobbsjansen som kvalifiseringsprogram

 Etablering

 Innhold og metodikk

 Organisering, samordning og samarbeid

 Kunnskaps- og metodeutvikling

 Jobbsjansen som en tilskuddsordning

 Forvaltning av tilskuddsordningen



Del 3: Resultatrapportering 

2017 og 2018

 Gjennomføre resultatrapportering om deltakere

 Beskrive kjennetegn ved prosjektene og deltakerne

 Beskrive måloppnåelse, totalt og for ulike grupper av deltakere

 Analysere årsaker til variasjoner i måloppnåelse

 Rådgivning om rapporteringsmåter for senere evaluering



Datainnsamling

 Dokumentstudier

 Styringsdokumenter, rapporter

 Dokumenter 12 prosjekter 

 Årlige rapporter om resultater på individnivå

 Individdatasett for 2016

 Intervjuer

 IMDi sentralt og regionkontorer

 Andre sentrale myndigheter

Rapport desember 2017

Kunnskapsoppsummering



Datainnsamling forts.
 Dokumentstudier

 Prosjektdokumenter 

 Styringsdokumenter

 Intervjuer

 Sentrale myndigheter, IMDi

 Casestudier prosjektene

 Besøk feb./mars 2018

 Telefonintervjuer vår 2019

 Spørreundersøkelser

 Enkel survey høst 2017 ordn. B og C

 Større undersøkelser høst 2018 og 2019

Første delrapport des. 2017, andre delrapport des. 2018,       

sluttrapport desember 2019

Følgeevaluering



Datainnsamling – forts.

 Utvikle rapporteringsskjema

 Gjennomføre webbasert 

rapportering

 Innhente og kvalitetssikre 

individdata fra prosjektene

 Analyse og rapportering

Rapport for 2017 1. kvartal 2018, andre rapport 1. kvartal 2019

Resultatrapportering



Deltakerrapportering 

ordning B 2018

 Enkel rapportering fra prosjektene via et elektronisk 

spørreskjema:

 personidentifikator (forutsatt at vi får tillatelse til det) 

 kortsiktig måloppnåelse på aggregert nivå for alle 

deltakerne

 Hva som skal regnes som måloppnåelse og når dette skal 

rapporteres, vil avklares senere



Rapportering – ordning A






