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GENERALFORSAMLING 
NORSK EVALUERINGSFORENING 

 

Dag: Torsdag 24. september  
Tid: kl. 18.00 til 19.00 
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen 

 

 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Konstituering 
2. Styrets beretning (vedlagt) 
3. Årsregnskap (vedlagt) 
4. Behandling av forslag til vedtektsendringer  
5. Behandling av innkomne forslag 
6. Fastleggelse av budsjett og kontingent (budsjett vedlagt) 
7. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité  
8. Diskusjon om foreningens arbeidsprogram neste år (vedlagt) 
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SAKSLISTE MED FORSLAG TIL VEDTAK 

1. Konstituering 
Velkommen v/ styreleder 

 
1.1 Valg av ordstyrer/møteleder 
Vedtak: ______Harald Furre___________ velges som ordstyrer/møteleder. 

 
1.2 Valg av sekretær 
Forslag til vedtak: _________Marthe Rosenvinge Ervik________ velges som sekretær. 
 
1.3 Valg av to medlemmer til fullmaktskomité for godkjenning av eventuelle fullmakter 
Dette er ikke regulert i vedtektene, og utgår derfor. 

 

1.4  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Generalforsamlingen ble varslet per e-post til medlemmene i slutten av mai måned og 

bekjentgjort på foreningens hjemmeside. Offisiell innkalling og saksliste ble sendt ut 18. 

august. 

 

Innkalling og saksliste godkjennes uten innvendinger. 

 

2. Styrets beretning 
Styrets beretning er vedlagt. 
 
Styrets beretning godkjennes med de kommentarene som framkom på møtet. 

 
 

3. Årsregnskap 
Årsregnskapet for perioden 1. juni 2014 til og med 31. mai. 2015 viser et driftsresultat på kr 
2 170. Årsresultatet føres til egenkapitalen. Revisorberetning legges fram på møtet. 
 
Kommentarer til regnskap: Revisor har en kommentar på side 12 avsnitt to, kan justeres. 
Foreningen er registrert i merverdiregisteret, revisor mener at dette ikke er 
merverdiavgiftspliktig. Derfor er revisormeldingen levert med forbehold. Resultatet er at 
foreningen vil få et lavere resultat enn det som er budsjettert, og budsjett for neste år bør 
justeres noe for å gå i balanse. 
 
Årsregnskapet for driftsåret 1. juni 2014 til og med 31. mai 2015 vedtas som foreningens 
regnskap med justert kommentar. Generalforsamlingen tar revisors beretning til 
etterretning, og det nye styret tar problematikken med mva-registrering til videre 
behandling.  
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4. Behandling av forslag til vedtektsendringer 
 

Ingen. 
 

5. Behandling av innkomne forslag  
 

Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før 
generalforsamlingen, dvs. innen 10. sept. Det er ikke kommet inn noen forslag til behandling. 

 
Kommentar: Noen bemerker at statlige virksomheter med tildelingsbrev vil kunne ha 
problemer med datoen – 1. januar. Sekretariatet tar notat av dette. 

 
Styrets forslag til vedtaksendringer vedtas som presentert. 

  

6. Fastleggelse av budsjett og kontingent 
 

Det legges opp til et budsjett med vel kr 215 000 i driftsinntekter og kr 215 000 i 
driftskostnader. Et eventuelt underskudd dekkes av tidligere overskudd. 
Medlemskontingenten er beholdt uendret. 

 
a) Medlemskontingenten beholdes uforandret.  
b) Budsjettet godkjennes med de kommentarer som framkom på møtet. 
c) Nytt styre reviderer eventuelt budsjett etter at forhold rundt momsregistrering er 

avklart. 
 
 
 

7. Valg av styreleder, -medlemmer, revisor og valgkomité 
 
Valgkomiteen valgt på fjorårets generalforsamling for 1 år, har bestått av: 
 

Leder                     Siv Lillestøl, Norad, Oslo  
Medlem                Torill Ringholm, Norut, Tromsø 
Medlem                Leif E Moland, Fafo, Oslo  
Varamedlem        Nina Jentoft, Agderforsking, Kristiansand 

 
Se valgkomiteens innstilling i vedlegg, samt forslag til valgkomite og revisor. Vedtak: 

a. Gro Holst Volden velges som ny styreleder for 2 år. 

b. Steinar Johansen fra NIBR, Sigmund Nordhus fra Riksrevisjonen og Lars-Erik 

Becken fra Proba samfunnsanalyse gjenvelges som styremedlemmer for to nye 

år. 

c. Eirin Isaksen Winsnes fra Forskningsrådet, Rune Stiberg-Jamt fra Oxford Research 

og Heidi Rapp Nilsen fra Norut velges som nye styremedlemmer for to år. 
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d. Gry Elisabeth Monsen fra Innovasjon Norge og Liv Moberg fra DFØ velges som 
varaer for 1 år. 

e. Kenneth Hansen fra Agderforskning velges som revisor. 
f. Siv Lillestøl (leder), John-Olav Sæter, Torill Ringholm og Karstein Haarberg velges 

som valgkomité. 

 
 

8. Diskusjon av arbeidsprogram 
Ifølge vedtektene skal styret lage en aktivitetsplan for arbeidsåret. Det er ikke krav til at 

denne formelt skal behandles av generalforsamlingen. Ettersom nytt styre velges på 

generalforsamlingen, har det avtroppende styret valgt å lage et utkast til arbeidsprogram 

som det neste styret kan arbeide videre med. 

 

Utkast til arbeidsprogram tas til etterretning. 
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SAKSVEDLEGG  
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Vedlegg 1: Styrets beretning 

 
Årsberetning: September 2014 – juni 2015 
 

Norsk Evalueringsforening ble stiftet 27. mai 2009 og har som formål å være et faglig forum 

og bidra til nettverksbygging for erfaringsutveksling og diskusjon av evalueringsfaglige 

problemstillinger.  

 

Medlemmer  

Foreningen hadde per mai 2015 38 virksomheter/institusjonsmedlemmer og 12 individuelle 

medlemmer inkludert studentmedlemsskap. Det er seks nye institusjonsmedlemmer i 

foreningen, mens en institusjon har meldt seg ut. I tillegg er det svært mange som er tilknyttet 

innad i hver institusjon.  

 

Styret 

Styret har hatt følgende sammensetning i årsmøteperioden: 

 
Styreleder Harald Furre, Oxford Research 

Nestleder Benedicte Akre, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo  

Styremedlem John-Olav Sæter, DFØ-Direktoratet for økonomistyring, Oslo 

Styremedlem Tina Søreide, Christian Michelsens Institutt, Bergen 

Styremedlem Steinar Johansen, NIBR OSLO 

Styremedlem Sigmund Nordhus, Riksrevisjonen, Oslo 

Styremedlem Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS, Trondheim 

Styremedlem Toril Ringholm, Høyskolen i Lillehammer 

Styremedlem Gro Holst Volden, Concept-programmet, SINTEF, Trondheim 

Styremedlem Asbjørn Johannessen, Fakultet for samfunnsfag, HiOA, Oslo 

Varamedlem Lars-Erik Becken, Proba Samfunnsanalyse, Oslo 

Varamedlem Magne Bråten, Fafo, Oslo 

 

Styret startet sitt arbeid med et heldags strategiseminar. Styret har i tillegg hatt 5 ordinære 

møter i styreperioden, hvorav 2 har vært over telefon. Etter strategiseminaret valgte styret å  

prioritere følgende strategiske arbeidsområder for å fremme foreningens formål: 

 

1. Evalueringsåret 2015 

2. Videreføre møteserie med evalueringsspørsmål 

3. Kommunikasjonsstrategi 

4. Videreføre evalueringsprisen 

5. Medlemsrekrutering 

6. Kvalitetsnormer for evaluering i Norge 
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7. Kurs og lærebok 

8. Forskning om evaluering 

9. Internasjonal engasjement 

10. Fremtidig struktur for evalueringsorganisasjoner 

 

 

Aktiviteter – Styrets arbeid 

 

En sentral oppgave for foreningen er å skape gode arenaer for erfaringsutveksling og 
nettverksbygging. Evalueringskonferansen og "Gå hjem-seminar" er sentrale tiltak for å skape 
slike faglige arenaer. 
 

Evalueringsåret 2015 

Styret har også planlagt Evalueringens år (2015), en internasjonal satsing lansert av 

EvalPartners. En plan for NEFs aktiviteter i evalueringsåret ble behandlet på årsmøtet som en 

del av foreningenes planer for arbeidsåret. Planen overlapper i stor grad med de strategiske 

arbeidsområdene som nevnt ovenfor.  

 

Styret har arbeidet aktivt inn mot Stat & Styring - Tidsskrift for politikk og forvaltning, for å få 

til et temanummer om hvorvidt evaluering fører til en faktisk endring. Dette har lykkes og 

årets tredje utgave vies temaet. Styret har også vært aktivt med å påvirke temanummerets 

innhold og artikkelforfattere. Blant annet har institusjonene som har medlemmer i 

foreningens styre skrevet flere av artiklene. Tanken har vært å skape en utgave som kan gi 

innsikt om evaluering og hvordan det brukes i offentlig sektor, samt hvilken nytte 

evalueringene har. Fører evalueringene til en styringsendring? Hvordan følges evalueringene 

eventuelt opp? Dette er spørsmål vi har søkt å belyse. Blant annet er det gjennomført en 

spørreundersøkelse til ledere i statlige virksomheter på initiativ fra styremedlemmer. Utgaven 

av tidsskriftet er kjøpt opp i et større kvantum og ble delt ut under årets 

evalueringskonferanse. 

 
Videreføre møteserie med evalueringsspørsmål 

Foreningen har som ambisjon å knytte tettere kontakt med andre virksomheter og 

foreninger som arrangerer møteplasser der evaluering kan bli diskutert. I løpet av året har 

det blitt avholdt tre Gå hjem-seminarer. 

 

En god blanding av bestillere, leverandører og sektorer møttes på Gå hjem møte i regi av 

Norad i mars for å bli bedre kjent med og diskutere bruken av Systematic Reviews som 

grunnlag for mer evidensbaserte beslutningsprosesser. Møtet ble innledet av Eamonn 

Noonan (Direktør for Campbell Collaboration), med kommentarer, og ble etterfulgt av høyst 

betimelige spørsmål fra en nestor i norsk evalueringsforskning, Karl Erik Brofoss. Møtet 
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skapte stort engasjement, der for eksempel møtepunktet mellom forskning og politikk ble 

problematisert i lys av Systematic Reviews som evalueringsmetode. 

 

Utover dette ble disse møtene avholdt:  

 Etterevaluering av statlige investeringsprosjekter i regi av CONCEPT-programmet ved 

NTNU (okt. -14) 

 Måling av brukereffekter og effektevalueringer hos Riksrevisjonen (nov -14) 

 

Det ble i tillegg kalt inn til Gå hjem-møte i regi av DAMVAD, om Effektevalueringer av 

næringsrettede virkemidler i Norge og Danmark. Dette møtet ble dessverre avlyst på grunn 

for lite interesse. Styret merker oss at det to år på rad har vært laber interesse for GÅ hjem-

møter i juni, og anbefaler at møtene legges til andre tidspunkter på året i tiden som kommer. 

Utover dette har det vært god oppslutning rundt de resterende Gå hjem-møtene. 

 

Styret ønsker å fortsette med initiativ til kortere møter/seminarer og er i denne 

sammenhengen avhengig av innspill og tips fra medlemmene. Seminarene kan også gjerne 

gjøres i samarbeid med andre organisasjoner når en har felles interesser. 

 
Kommunikasjonsstrategi  

Et viktig arbeidsområdet for årets styre har vært å øke volumet og kvaliteten på 

kommunikasjon med medlemmene. En har derfor videreført initiativet som startet i 2013 med 

et eget nyhetsbrev, med fire utsendelser i styrets virkeperiode 2014/2015. Det er også sendt 

ut flere mindre omfattende mailer om løpende hendelser og andre aktiviteter. 

 

Styret har blant annet prioritert å etablere en ny hjemmeside for Evalueringskonferansen. 

Denne er knyttet til hjemmesiden for foreningen. Hjemmesiden til foreningen oppdateres 

jevnlig. I perioden 2014/2015 inkluderer dette 23 oppdateringer på ulike nasjonale og 

internasjonale nyhetssaker innenfor evalueringsfeltet.  

  

Foreningen har i tillegg prioritert kommunikasjon med medlemmer gjennom en egen 

LinkedIn-gruppe. Gruppen har per 21.08.2015 121 medlemmer, som den har fått siden 

opprettelsen i mai 2013. Dette er en solid økning – nesten 30 nye - sammenlignet med i fjor. 

Det er imidlertid ikke mye aktivitet i gruppen utover det sekretariatet legger ut. Foreningens 

Twitter-konto har økt fra 48 til 117 følgere på ett år, og totalt har 195 tweets siden mai 2013. 

 
Evalueringskonferansene 2014 og 2015 
Evalueringskonferansen arrangeres hvert år i et samarbeid mellom Norsk evalueringsforening 
og det statlige kunnskapsnettverket EVA-forum. CMI var hovedarrangør av for siste års 
konferanse som ble avholdt i Bergen september 2014. Det overordnede temaet for 
konferansen var Evaluerbarhet og dette ble belyst på ulike måter i de 13 presentasjonene. 
Tilbakemeldingene tyder på at de 140 deltakerne fant arrangementet meget interessant og 
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nyttig. Flere av presentasjonene handlet om metodevalg, herunder kvalitativ versus 
kvantitativ tilnærming. Videre fikk vi høre erfaringer fra evalueringsarbeid i store 
organisasjoner som Verdensbanken og Riksrevisjonen. I tillegg satte 
vertskapsorganisasjonene sitt preg på programmet, med vekt både på internasjonale 
spørsmål, økonomiske tilnærminger, og bevissthet om evaluering blant jurister. Blant 
høydepunktene fra programmet var Jo Røislien fra UiO som slo et slag for evalueringsmetoder 
fra naturvitenskapen, Gunnar Sørbø fra CMI som presenterte evalueringen av Norges rolle 
som fredsmekler på Sri Lanka, og Erik Sørensen fra NHH som snakket om bruk av 
eksperimenter for å måle effekter. 
 

NOVA, AFI og Fakultet for samfunnsfag ved HiOA har det tekniske ansvaret for 

gjennomføringen av årets konferanse "Evalueringsmakt og -avmakt". Partene i en evaluering 

representerer mange roller og interesser. Vi ønsker å gå nærmere inn i spørsmål knyttet til 

maktfordelingen mellom de ulike aktørene i en evalueringsprosess. 

 

Evalueringskonferanse i 2015 er den første som arrangeres etter at NEF og EVA-forum 

etablerte felles retningslinjer for gjennomføring av konferansen. En egen styringsgruppe med 

to representanter for hver organisasjon har ledet arbeidet i tett samarbeid med HIOA som 

arrangør.  

 

I forbindelse med Evalueringskonferansen har sekretariatet utarbeidet en mer varig løsning 

med tanke på nettside og påmelding, for å lette arbeidet for arrangør i tiden som kommer. 

 

Videreføre evalueringsprisen og kvalitetsnormer for evaluering i Norge 

En tilnærmingsmåte for økt fokus på dette kan være gjennom kvalitetsstandarder. Styret har 

jobbet videre med et internt arbeid om kvalitetsstandarder for evaluering, og publisert 

internasjonale ressurser på egen hjemmeside. 

 

Styret har valgt å videreføre arbeidet med Evalueringsprisen. Evalueringsprisen kan tildeles 

for god planlegging, formidling, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. 

Prisen knyttes således til en bestemt evaluering gjennomført de senere år. Reviderte 

retningslinjer for prisen er utarbeidet og vedtatt i styret etter erfaringer fra i fjor. Juryen for 

prisen i 2015 ledes av Per Øyvind Bastøe fra Norad. 

 

Styret har erfart at det er behov for å revidere vedtektene for prisen, for å regulere spredning 

og eventuelle interessekonflikter som skulle oppstå mellom jurymedlemmer og nominasjoner 

fra institusjoner de kommer fra. 

 

Medlemsrekruttering 

Ved strategisamlingen høsten 2013 ble det besluttet å prioritere økt medlems- og 

foreningsaktiviteten, framfor rekruttering. Dette ble videreført som et punkt på agendaen for 
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2014/2015. Det er gjennomført initiativ for å rekruttere flere medlemmer, særlig gjennom 

styrets egne nettverk. Antallet medlemmer har økt noe.  

 

Internasjonalt engasjement 

Styreleder Harald Furre representerte foreningen på møte med nettverket for 

evalueringsforeningene i Europa (The Network of Evaluation Societies (NESE)) i forkant av 

evalueringskonferansen i Dublin. Videre har Marthe Rosenvinge Ervik representert styret på 

møtet til som ble avholdt i Praha i forbindelse 2015 som evalueringens år, i juni 2015. 

Nettverket er en arena for erfaringsutveksling mellom foreningene.  

 

Det er også etablert en rabattordning for medlemmer av foreningen på tidsskriftet Evaluation. 

Som medlem av Norsk Evalueringsforening får man nå rabatter på abonnement på tidsskriftet. 

Enkeltpersoner får 37,5% rabatt, institusjonsmedlemmer får 20 %. Alt man trenger å gjøre er 

å opplyse om medlemskap i NEF når du tegner abonnementet.  

 

Erfaringer og oppsummering   
Styret har lagt vekt på å øke aktiviteten i Norsk Evalueringsforening og oppmerksomhet 

omkring evaluering i Norge. Det opplever vi at vi har fått til. Vi opplever også å ha fått mye 

igjen for god sekretariatsbistand, og at det er riktig at foreningen fortsetter å bruke 

sekretariatet aktivt for å opprettholde aktivitet. Det er gjennom det siste året lagt et godt 

grunnlag som styret i neste arbeidsår håper vil medføre mer fokus på evaluering i det norske 

samfunn, faglig utvikling og økende medlemstall. Styret anbefaler at det kommende styret ser 

nærmere på å endre vedtektene som regulerer antall styremedlemmer, medlemskap og 

kontingent-struktur. 
 

Oslo/Kristiansand/Trondheim/Bergen/Lillehammer 
21. august 2015 

 

 

Harald Furre    Benedicte Akre    Gro Holst Volden 

  Styreleder    Nestleder    Styremedlem 

 

Tina Søreide       Asbjørn Johannesen   Steinar Johansen 

 Styremedlem         Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 Sigmund Nordhus                           John-Olav Sæter   Toril Ringholm  

 Styremedlem    Styremedlem      Styremedlem 

 

 

  Anna Ølnes     Lars-Erik Becken    Magne Bråten 

  Styremedlem    Varamedlem       Varamedlem  
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Vedlegg 2: Innstilling av styreleder, -medlemmer, revisor og 
valgkomité 
 

Valgkomiteen innstiller Gro Holst Volden, forskingssjef i Concept-programmet, SINTEF, som 

ny styreleder for 2 år. 

Valgkomiteen innstiller på at Steinar Johansen fra NIBR, Sigmund Nordhus fra Riksrevisjonen 

og Lars-Erik Becken fra Proba samfunnsanalyse velges som styremedlemmer for to nye år. 

Videre innstiller valgkomiteen Eirin Isaksen Winsnes fra Forskningsrådet, Rune Stiberg-Jamt 

fra Oxford Research og Heidi Rapp Nilsen fra Norut som nye medlemmer av styret. 

Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge IKS , Toril Ringholm fra Høyskolen i Lillehammer og 

Asbjørn Johannesen fra HiOA er ikke på valg og fortsetter i styret. 

Gry Elisabeth Monsen fra Innovasjon Norge og Liv Moberg fra DFØ innstilles som varaer for 1 
år. 
 
Valgkomite: Det skal ifølge vedtektene velges en ny valgkomité. Antall medlemmer i denne 
er ikke bestemt i vedtektene. For å ha god kontakt med styret bør ett av medlemmene sitte i 
styret. Valgkomiteen bør også ha en leder og en vara i tilfelle at noen må trekke seg.  
valgkomite fremlegges på generalforsamlingen 
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Vedlegg 3: Årsregnskap 2014/2015  
 

Resultatregnskap 01.06.2014 - 31.05.2015   

Inntekter 2014/2015 2013/2014 

Medlemskontingenter 219 150 165 208 

Konferanse-/Seminarinntekter 21 344 0 

Andre inntekter   0 

Sum inntekter 240 494 165 208 

Kostnader     

Seminarkostnader 3 594 31 466 

Styremøter 35 781 29 467 

Andre org.kostnader 11 341 27 500 

Korr.fordringer fra tidligere 20 300 0 

Forretningsførsel, sekretærfunksjon 105 632 74 605 

Sum kostnader 176 648 163 038 

ÅRSRESULTAT til egenkapital 63 846 2 170 

   

Balanse 01.06.2014 - 31.05.2015   

Omløpsmidler 2014/2015 2013/2014 

Bankinnskudd 594 180 535 252 

Utestående fordringer 89 050 45 000 

Sum eiendeler 683 230 580 252 

Egenkapital & gjeld     

Egenkapital   644 098 580 252 

Annen kortsiktig gjeld 39 132 0 

Sum egenkapital & gjeld 683 230 580 252 

 
Kommentarer til regnskapet for 2014/2015 

 
Inntekter 
Medlemskontingent – posten er høyere enn budsjettert fordi vi har fått flere medlemmer.  

Ved årets begynnelse ble det sendt ut epost til samtlige medlemmer, hvor de ble bedt om å sende 

inn oppdatert faktura- og medlemsinformasjon, og gi beskjed om endringer i medlemskapet. Som 

respons på denne eposten har 1 virksomhet meldt seg ut. I tillegg har en del enkeltpersoner meldt 

seg inn, og utestående fordringer fra i fjor ble betalt inn. Inntektene fra evalueringskonferansen føres 

inn i regnskapet for siste gang – senere år går dette overskuddet i et eget fond. 

En del fakturaer står ved regnskapet avslutning ubetalt. Alle bedrifter er purret, 

enkeltmedlemmer/studentmedlemmer er strøket fra medlemslisten.  

Kostnader 

Forretningsførsel, sekretariatsfunksjon – posten er betydelig høyere enn budsjettert. I denne posten 

ligger blant annet oppdatering av nettside, utsendelse av nyhetsbrev, medlemsoppfølging, 
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planlegging av styremøter, organisering av Gå-hjem-møter, arbeid med evalueringsprisen mm. Det er 

en god økonomi i foreningen. Dersom man ønsker å opprettholde aktivitet, bør 

sekretariatsfunksjonen opprettholdes. 

 

Revisjon 

Revisors beretning ble lagt frem på generalforsamlingen. 

Evalueringsforeningen ble våren 2015 registrert i mva-registeret, etter råd fra et eksternt 

regnskapsfirma. Revisor stiller i sin beretning spørsmål ved om virksomheten er avgiftspliktig, og 

rådet det nye styret til å undersøke saken på nytt med skattemyndighetene og eventuelt justere 

resultatet (ca. 20 000 kr ned) dersom resultatet blir at virksomheten likevel ikke er avgiftspliktig. 

Regnskapet ble godkjent med merknad. 

 
 

Regnskapet er signert av styret: 
 

Oslo/Kristiansand/Trondheim/Bergen/Lillehammer 
21. august 2015 

 

 

Harald Furre    Benedicte Akre    Gro Holst Volden 

  Styreleder    Nestleder    Styremedlem 

 

 

Tina Søreide       Asbjørn Johannesen   Steinar Johansen 

 Styremedlem         Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

 Sigmund Nordhus                           John-Olav Sæter   Toril Ringholm  

 Styremedlem    Styremedlem      Styremedlem 

 

 

 

  Anna Ølnes     Lars-Erik Becken    Magne Bråten 

  Styremedlem    Varamedlem       Varamedlem 
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Vedlegg 4: Behandling av forslag til vedtektsendringer 
 
 

1. Styret foreslår å endre paragraf 6f punkt 3 til følgende ordlyd: «Kontigentåret går fra 
1. januar til 31. desember. Årskontingent forfaller pr 1. januar. Betaling anses for 
innbetalt i rett tid når betalingen er kommet til foreningen innen utgangen av 
januar.» (Tidligere: Kontingent kreves inn på forhånd) 

2. Styret foreslå å endre paragraf 7 punkt 1 til følgende ordlyd: «Styret konstituerer seg 
selv med nestleder og eventuelt andre poster. Ved leders forfall trer nestlederen inn i 
dennes sted.» (Tidligere: Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer, og evt. 
Andre poster). 

3. Styret foreslår å endre paragraf 9 punkt 4 til følgende ordlyd: «Avtalen inngås fra to 
år av gangen med mulighet for forlengelse. Kontraktsperioden settes fra dagen etter 
konstituerende styremøte pluss to år.» (Tidligere: Kontraktsperioden er fra 1. januar 
til 31. desember.) 

4. Styret foreslår å legge til følgende punkt i paragraf 12: «Overskudd fra 
evalueringskonferansene skal inngå i et fond eid av NEF og EVA-forum. Forholdet 
reguleres ytterligere gjennom vedtatte retningslinjer». 

 

 
Vedlegg 5: Fastleggelse av budsjett  

 
Forslag til budsjett for arbeidsåret 2014/2015 
 

Inntekter 2015/2016 

Medlemskontingenter 215 000 

Andre inntekter   

Sum inntekter 215 000 

Kostnader   

Seminarkostnader 30 000 

Styremøter 35 000 

Evalueringsprisen 20 000 

Andre org.kostnader 20 000 

Forretningsførsel, sekretærfunksjon 110 000 

Sum kostnader 215 000 

ÅRSRESULTAT til egenkapital 0 
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Vedlegg 6: Forslag til foreningens arbeidsprogram for styreperioden 
2015/16 
 
Innledning 

I følge vedtektene skal foreningen jobbe for: 

 Nettverksbygging for erfaringsutveksling og diskusjon av evalueringsfaglige 

problemstillinger, herunder bidra til: 

 Utviklingen innen evalueringsteori- og metode 

 Nyttiggjøring av evalueringsresultater 

 Forskning og faglig utvikling 

 Arbeide for at det etableres utdanningstilbud 

 Fungere som bindeledd til internasjonale evalueringssammenslutninger 

 Standarder for god evalueringspraksis 
 

I tillegg til dette kommer det å etablere og utvikle Evalueringsforeningen til en slagkraftig 

organisasjon.  Nedenfor er formålstemaene forsøksvis gruppert i fem strategiske områder: 

  

1. Nettverksbygging og erfaringsutveksling 

2. Kommunikasjonsstrategi  

3. Rekrutering 

4. Utvikling av god evalueringspraksis 

5. Internasjonalt samarbeid 

 

Listen over skiller seg fra fjorårets liste på et punkt. Fjorårets punkt 5 het 

«Organisasjonsutvikling av NEF”. Dette er fordi vi nå opplever at foreningen har utviklet 

gode organisasjonsrutiner for arbeid og virksomhet. Styret vil også i år sette evaluering på 

agendaen gjennom en rekke aktiviteter.  

 

Strategiske arbeidsområder og noen mulige tiltak for arbeidsåret 2015/2016 

1. Nettverksbygging og erfaringsutveksling 

 NEF samarbeider med EVA-forum om den årlige Evalueringskonferansen i 2016. 

 Fortsette å tenke høy profil på evalueringskonferansen 

o Noen viktige personer bidra til å vise hvordan evaluering over tid har bidratt 

til å forme politikkutviklingen innenfor et felt (utdanning, helse,) for eksempel 

dep.råder 
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o Medlemmene og andre kan spille inn case som viser hvordan evaluering har 

vært vellykket og ført til endring.  

o Det må sendes ut spesielle invitasjoner til konferansen ut fra hvem vi ønsker å 

nå med et skreddersydd budskap 

 NEF utarbeider halvårlig plan for Gå hjem-seminarer (første forslag følger under). 

 NEF fortsetter samarbeid med andre organisasjoner/forum (eks. EVA-forum). 

 NEF fortsetter aktiv bruk av hjemmeside og sosiale medier for å formidle aktuelle 

aktiviteter, møter/ seminarer. 

 

Utkast til program for møteserie høst 2015: 

Muntlig avtale med MENON 

 

2. Kommunikasjonsstrategi  

 Styrets medlemmer fortsetter med utsendelse av nyhetsbrev. Fokus på aktiviteter i 

foreningen, nyheter fra de nordiske foreningen og eventuelle relevante 

internasjonale nyheter (eks. om den Europeisk evalueringskonferansen) og tips om 

nyttig lesestoff.  

 NEF sekretariat fortsetter drift av nettside som kommunikasjonskanal for ressurser 

og aktiviteter. Fortsetter med tilstedeværelse på Linkedin og Twitter, som 

informasjons- og rekrutteringskanal om foreningens tilbud og muligheter.  

 Økt satsing på tilstedeværelse i media (kronikker og annet), ved relevante 

arrangementer profilere/synliggjøre foreningen samtidig. 

 Utnevne æresmedlemmer i foreningen, ref. vedtekter. 

 

3. Rekruttering 

 Satsing på rekruttering: sekretariatet har utarbeidet en ”tilbudspakke”, styrets 

medlemmer følger opp i egne nettverk og utforsker mulig rekruttering gjennom EVA-

nettverket. 

 

4. Utvikling av god evalueringspraksis 

Det er viktig å få et fokus på god evalueringspraksis. Dette kan skje gjennom flere tiltak:  

 Vedlikehold av nettressurser om kvalitetsnormer og standarder 

 Videre drift av årets Evalueringspris, evaluere gjennomføringen for årets pris  

 Utforskende tilnærming til muligheter for satsing på forskning på evaluering, eks. 

sponsing av professorat, stipendbidrag for artikkelskriving m.m. 

 

5. Internasjonalt samarbeid 

 Fortsette kontakten med de nordiske foreningene 
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 Videre samarbeid med NESE  

 Stimulere til å presentere paper på internasjonale evalueringskonferanser (f eks EES 

og AEA) 

Invitere internasjonale ressurspersoner til Norge 
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