
GENERALFORSAMLING  

NORSK EVALUERINGSFORENING  
  

Dag: Torsdag 15. oktober 2020  
Tid: 15.15 - 16.15  
Sted: Videomøte   

  

  
Dagsorden:  

  

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

  



SAKSLISTE MED FORSLAG TIL VEDTAK  

1. Konstituering  
Velkommen v/ styreleder  

  
1.1Valg av ordstyrer/møteleder  
Forslag til vedtak: Espen Frøyland velges som ordstyrer/møteleder.  

  
1.2Valg av sekretær  
Forslag til vedtak: Tom Næss velges som sekretær.  
  
1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Generalforsamlingen ble varslet per e-post til medlemmene 9. september og bekjentgjort på 
foreningens hjemmeside. Offisiell innkalling og saksliste ble sendt ut 1. oktober.  
  
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

  

2. Styrets beretning  
Styrets beretning er vedlagt (vedlegg 1).  
  
Forslag til vedtak: Styrets beretning godkjennes med de kommentarene som fremkom på 
møtet.  
  

3.  Årsregnskap  
Årsregnskapet for perioden 1. juni 2019 til og med 31. mai 2020 viser et positivt 
driftsresultat på 42 515 kroner. Årsresultatet legges til egenkapitalen. Inntekter og utgifter i 
forbindelse med årskonferansen 2019 inngår ikke i regnskapet.  
 
Regnskap følger som vedlegg 2. Revisorberetning fremlegges på årsmøtet.  
  
Forslag til vedtak: Årsregnskap og revisorberetning godkjennes.  
  

4. Behandling av forslag til vedtektsendringer  
Se vedlegg 3.  
  

5. Behandling av innkomne forslag   
Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før 
generalforsamlingen, dvs. innen 1. oktober. Det er ikke kommet inn noen forslag til 
behandling.  
   

6. Fastleggelse av budsjett og kontingent  
Det fremlegges et budsjett med 225 000 kroner i driftsinntekter og 225 000 kroner i 
driftskostnader, som er på linje med budsjettet siste år. Et eventuelt underskudd dekkes av 
tidligere overskudd. Budsjettet følger som vedlegg 4.  
  
Forslag til vedtak:  



a. Medlemskontingenten beholdes uforandret.    
b. Budsjettet godkjennes med de ev. kommentarer som fremkom på møtet.  

   

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

• Lars-Erik Becken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (leder)  
• Gro Holst Volden, Concept-programmet, NTNU  
• Liv Moberg, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)  

   
a) Foreløpig innstilling fra valgkomiteen/forslag til vedtak  
Valgkomiteen innstiller følgende på valg til styret 2020-2021:  
 
Leder:  
Espen Frøyland (Politidirektoratet) er valgt til 2021 og sitter derfor ett år til.  
 
Styremedlemmene Karstein Haarberg (Nordic Consulting Group), Tom Næss (Riksrevisjonen), 
Stine Meltevik (Oxford Research), Einar Leknes (NORCE Norwegian Research Centre AS)   
Øystein Jørgensen (Nærings- og fiskeridepartementet) er valgt til 2021, og sitter derfor ett år 
til.  
 
Faste medlemmer (velges for to år):  

• Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk analyse 

• Kristin Reichborn-Kjennerud, AFI OsloMet 
• Hilde Selbervik, Chr. Michelsen Institute (CMI) 
• Aud-Sissel Meringdal, DFØ  

 
Vara (velges for 1 år):   

• Cecilie Karlsen, Kommunerevisjonen i Oslo 
• Kandidat mangler 

 
Det tas sikte på å legge frem ytterligere en kandidat til vara på Generalforsamlingen. 
  
b) Forslag til valgkomite for 2020/2021:   
 

• Gry Elisabeth Monsen, Innovasjon Norge (leder) 
• Liv Moberg, DFØ 
• Elling Tjønneland, CMI  

  
Forslag til revisor for 2020/2021:  
Som følge av styrets forslag om å avvikle revisorordningen, foreslås ikke kandidat til revisor 
for kommende periode. 
  
Forslag til vedtak:  
a) Valgkomiteen innstilling godkjennes  
b) Forslag til valgkomité godkjennes  
  



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 (vedlegg 5). Utkast til arbeidsprogram tas til 
etterretning.  

   

SAKSVEDLEGG  

  

Vedlegg 1: Styrets beretning  

Årsberetning: September 2019 – august 2020  
  

Medlemmer   
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 evaluerings-
faglige problemstillinger.  Foreningen hadde 43 virksomheter/institusjonsmedlemmer 
per august 2020. Det er en netto reduksjon på to siden året før. Det er i tillegg 12 personlige 
medlemmer, mot 17 året før. I tillegg er det for mange av virksomhetene mange ansatte 
som står på nyhetsbrevlisten.  
  

Styret 

Styret har hatt følgende sammensetning i årsmøteperioden:  
  

Styreleder  Espen Frøyland, Politidirektoratet  
Nestleder  Gry Elisabeth Monsen, Innovasjon Norge  
Styremedlem  Elling Tjønneland, CMI, Bergen   
Styremedlem  Liv Moberg, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring   
Styremedlem  Karstein Haarberg, Nordic Consulting Group,    
Styremedlem  Einar Leknes, NORCE Norwegian Research Centre AS  
Styremedlem  Tom Næss, Riksrevisjonen 

Styremedlem  Øystein Jørgensen, Nærings- og fiskeridepartementet 

Styremedlem  Dag Ellingsen, AFI OsloMet 

Styremedlem  Stine Melkevik, Oxford  

Varamedlem  Tale Baadsvik, Trondheim kommunerevisjon   
Varemedlem  Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk analyse  

 Dag Ellingsen trakk seg fra styret i januar 2020. 
 

Styret startet sitt arbeid med et halvdags strategiseminar i november 2019. Styret har i 
tillegg hatt 6 ordinære møter i styreperioden, hvorav de fire siste har vært videomøter. Etter 
strategiseminaret valgte styret å prioritere følgende strategiske fokusområder for å 
fremme foreningens formål:  
  
1. Nettverksbygging og erfaringsutveksling  
2. Kommunikasjonsstrategi  
3. Rekruttering  
4. Utvikling av god evalueringspraksis  
5. Internasjonalt samarbeid  



  

Aktiviteter – styrets arbeid  
1. Nettverksbygging og erfaringsutveksling  
En sentral oppgave for foreningen er å skape gode arenaer for erfaringsutveksling og 
nettverksbygging. Evalueringskonferansen og "Gå hjem-seminarer" er sentrale tiltak for å 
skape slike faglige arenaer.    

EvalueringskonferansenEvalueringskonferansenEvalueringskonferansenEvalueringskonferansen    2012012012019999        

Evalueringskonferansen er det årlige høydepunktet for alle evalueringsinteresserte i Norge.   
Evalueringskonferansen 2019 gikk av stabelen 19. - 20. september 2019 på Scandic 
Ambassadeur hotell i Drammen. Dette var en jubileumskonferanse der Norsk 
evalueringsforening fylte 10 år og det statlige evalueringsnettverket EVA-forum – som fast 
medarrangør og opprinnelig initiativtaker til evalueringskonferansen – fylte 25 år. Tittelen på 
konferansen var « Virker det bedre nå? Evaluering for langsiktighet og bredde?». 
Konferansen hadde foredragsholdere fra inn- og utland. Blant de utenlandske kan nevnes 
Diane Hills og Kim Forss. Konferansen hadde om lag 100 deltakere.  
 
Det er NEF og EVA-forum som eier konferansen, og tidligere hadde de to foreningene ansvar 
for arrangementet annethvert år. Siden 2015 har konferansene vært arrangert av 
foreningene i fellesskap. Det er etablert felles retningslinjer for gjennomføring av 
konferansen. Selve arrangør-rollen har tradisjonelt gått på rundgang mellom 
evalueringsmiljøene. En egen styringsgruppe med to representanter for hver forening følger 
planleggingen og gjennomføringen av konferansen i nært samarbeid med arrangøren.   
 

Som følge av situasjonen med covid-19, er konferansen i 2020 utsatt til 2021. Konferansen 
vil avholdes 21. - 22. oktober 2021, i Drammen som i 2019.  

GåGåGåGå----hjemhjemhjemhjem----møteserienmøteserienmøteserienmøteserien        

Foreningen har også god erfaring med å holde Gå-hjem-seminarer, som faglige møteplasser 
og som måte å aktivisere medlemmer på. En egen arbeidsgruppe i styret har ansvaret for 
seminarene. Grunnet covid-19-pandemien har det ikke vært arrangert fysiske gå-hjem etter 
mars 2020.  
  
Fra og med høsten 2019 til mai 2020 har vi avholdt to "Gå hjem-/webinarer".   
 
Gå-hjem-møte 15. januar 2020: «Hva er en god evaluering?» 

Gyldendal Akademisk, i samarbeid med EVA-forum, Norads evalueringsavdeling og NEF, 
inviterte til bokseminar 15. januar 2020. Direktoratet for økonomistyrings (DFØ) direktør 
Hilde Singsaas, Norad direktør Bård Vegard Solhjell og Fafo forsker Svein Erik Stave innledet 
med å gi sine synspunkter på hva som er god evaluering. Deretter presenterte 
evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe i Norad noen av hovedpunktene i sin nye bok "Fem 
forutsetninger for gode evalueringer". Bastøe pekte på at det er stor variasjon i hva 
evalueringer dreier seg om, og stor variasjon i kvaliteten på evalueringene og hvordan 
evalueringer blir brukt. Han håper at innholdet i boken skal bidra til å forbedre 
evalueringsarbeidet i Norge. Boken er rettet mot alle som har med evalueringer å gjøre; 
enten som tilretteleggere, bestillere, gjennomførere og interessenter av evalueringer. Det 
var svært god oppslutning på seminaret med om lag 100 deltagere. 
 



11. juni 2020: Webinar om evaluering av kriser og pågående Covid-19 pandemi 

Seminaret tok opp temaet kriseevalueringer. Herunder evaluering av tidligere pandemier, 
erfaringer med den pågående og evaluering av andre kriser. Hans Terje Mysen med lang 
fartstid på kriseevalueringer fra DSB, forsker Helge Renå som har forsket på Gjørv-
kommisjonens rapport, og smittevernlege Helge Aavitsland fra FHI med lang erfaring fra 
kommunalt smittevern deltok. Temaer som ble tatt opp var dette med at kriseevalueringer 
stiller særskilte krav til den som evaluerer. Det er lett å bli etterpåklok og desto viktigere 
derfor å forstå situasjonen for beslutningstagere og samle sanntidsdata. Den nåværende 
krisen gir muligheter for å samle observasjoner og dokumentasjon fra pågående håndtering 
som kan være viktig dokumentasjon inn i kommende evalueringer. 88 personer fulgte 
seminaret live. Opptak av seminaret og innledernes presentasjoner er tilgjengelig på 
foreningens nettside og Facebookside. 
 
Referater fra møtene legges ut på foreningens nettside.  
  
Styret ønsker å fortsette med initiativ til kortere møter/seminarer, både i egen regi og i 
samarbeid med andre, og er i denne sammenhengen avhengig av innspill og tips fra 
medlemmene. Som følge av covid-19-pandemien vil styret ta sikte på å arrangere disse 
arrangementene i form av webinarer så lenge dette er nødvendig ut fra smittevern-
situasjonen. Styret inngikk sommeren 2020 en lisensavtale for verktøy (Zoom) for å 
arrangere digitale møter og bygde egen kompetanse for å anvende dette verktøyet.  
  
Også de fleste Gå-hjem-møtene har vært gjennomført i samarbeid med EVA-forum den 
senere tid. Erfaringene med dette er gode. Det har vært et felles ønske om at samarbeidet 
kan formaliseres noe mer også for gå-hjem-møtene og ev. andre aktiviteter, ref. forslag til 
arbeidsprogram for neste styreår.    
  
2. Kommunikasjonsstrategi   
Foreningen har egen nettside, nyhetsbrev, epostkanal mot både medlemmer og en bredere 
målgruppe, samt at en er til stede i sosiale medier. Det siste har blitt intensivert noe det siste 
styreåret, hvor en først og fremst har valgt å satse på Facebook som plattform, med LinkedIn 
som nummer to plattform.    

Nyhetsbrev Nyhetsbrev Nyhetsbrev Nyhetsbrev     

Høsten 2019 ble det sendt ut 1 nyhetsbrev. Det har i løpet av 2020 blitt sendt ut to 
nyhetsbrev (januar og mai). Fokus i det første nyhetsbrevet var på de reviderte DAC-
kriteriene og presentasjon av styrets strategi og fokus for arbeidet i 2020. Det andre 
nyhetsbrevet som ble sendt ut i mai omhandlet covid-19-pandemiens innvirkning på 
evalueringsbransjen. Per i dag er det 619 personer som mottar nyhetsbrevet. Sekretariatet 
arbeider kontinuerlig med å tilføre nye personer på denne listen.  

Sosiale medierSosiale medierSosiale medierSosiale medier        

Foreningen var aktiv på sosiale medier – Facebook og i noen grad LinkeIn – i forbindelse med 
oppkjøringen til Evalueringskonferansen 2019. Etter at styret oppdaget at evaluerings-
konferansen fortsatt kunne ta i mot flere deltakere etter sommeren 2019 ble også 
konferansen aktivt markedsført i tiden før arrangementet. Konferansen ble fullbooket.  
Etter at konferansen ble avholdt har aktiviteten på sosiale medier avtatt noe. Sosiale medier 
har stort sett blitt brukt til å informere om aktiviteter i foreningens regi.  



 
I forbindelse med webinaret 11. juni ble sosiale medier benyttet som en viktig kanal for å 
markedsføre arrangementet. Webinaret ble avholdt på Zoom (plattform for digitale møter 
og webinarer), og ble også streamet på Facebook. Webinaret hadde nesten 80 deltakere på 
Zoom og i underkant av 30 som så webinaret på Facebook.  
 
Før sommeren 2020 startet styret et arbeid med å oppgradere hjemmesiden. Denne har 
vært uforandret siden 2009 og hadde behov for en modernisering. Oppgraderingen ble gjort 
av eksternt firma. Arbeidet med innholdsproduksjon til siden vil pågå også i året som 
kommer. 
   
3. Rekruttering 
Styret har også vært opptatt av potensialet for å få enda flere medlemmer i denne 
perioden. Foreningen har 43 institusjonsmedlemmer, en nedgang på to fra i fjor. I tillegg har 
vi 12 individuelle medlemmer, mot 17 i fjor.   
  
Institusjonelle målgrupper blant brukere og leverandører av evaluering vil i 
prinsippet trolig langt overstige 150. Samtidig har ulike initiativ fra styret overfor disse – 
både gjennom brev og direkte henvendelser – ikke resultert i noen vekst blant 
institusjonsmedlemmene. Ansatte i institusjoner kommer på konferanse og ”gå-hjem”-møter 
uavhengig av om institusjon selv er medlem. Medlemsmassen er også berørt av pågående 
fusjoner og sammenslåinger innen forskning og konsulentbransjen. Vi har flere tilfeller i det 
siste av at medlemsinstitusjoner har slått seg sammen. Basert på dette tror vi at potensialet 
for vekst først og fremst ligger i individuelle medlemskap. 
  
Den viktigste rekrutteringskanalen og instrument for vedlikehold av medlemsmassen ligger i 
foreningens aktiviteter – spesielt gjennom den årlige konferansen og ”gå-hjem”-møter, men 
også gjennom sosiale medier. Vi har vedtatt en strategi med økt aktivitet på sosiale medier, 
og har blant annet hatt innlegg på et styremøte av en ekspert på sosiale medier. Dette er 
noe det må jobbes kontinuerlig med, for å synliggjøre foreningen. Videre er det utarbeidet 
en tilbudspakke for medlemmer, med en oversikt over fordelene med å være medlem. 
 
På grunn av den spesielle situasjonen med Covid-19-pandemien har det blitt gjennomført 
færre ”gå-hjem”- møter og det har vært mindre aktivitet generelt i foreningen. Dette, i 
tillegg til at den årlige evalueringskonferansen er avlyst i 2020, har gjort det vanskeligere å 
nå ut til potensielle medlemmer i år. 
  
4. Utvikling av god evalueringspraksis 

Evalueringsprisen Evalueringsprisen Evalueringsprisen Evalueringsprisen     

Styret har valgt å videreføre arbeidet med Evalueringsprisen, som har vært utdelt årlig siden 
2014. 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.  
 



Evalueringsprisen for 2019 gikk til Kommunerevisjonen i Oslo for evalueringsrapporten 
«Ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten» ved seniorrådgiverne Irene Jensen (prosjektleder), 
Roar Andreas Kristensen, Martin Austvoll Nome, Stig Eliassen og Atle Refsdal. 
Rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæringsarbeidet i 
hjemmetjenesten. Formålet med prosjektet har vært å gi aktuell og relevant 
styringsinformasjon om ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten og å finne eventuelle 
forbedringspunkter i dette arbeidet.  
 
Juryens vurdering:  
Undersøkelsen av ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten svarer på kravene innen 
forvaltningsrevisjon med godt formulerte hovedproblemstillinger og med definerte temaer 
for å kunne svare på problemstillingen. Undersøkelsen har en klar evalueringsfaglig 
forankring og tilnærming. Gjennomføringen reflekterer et godt evalueringsfaglig håndverk.  
Det brukes en velbegrunnet bruk av metodetriangulering som gir et bredt og robust 
evalueringsgrunnlag. Rapporten er lettlest, samtidig som den holder et høyt 
evalueringsfaglig nivå. Juryen vurderer årets vinner som en svært verdig vinner som også har 
gitt et nyskapende bidrag som kan bidra til videre utvikling av evalueringsfaget. 
Norsk evalueringsforening gratulerer! Vi vil legge til at årets vinner også er et godt eksempel 
på hvordan evaluering kan brukes aktivt for å rette oppmerksomheten mot deler av «daglig 
drift» av en offentlig tjeneste. Her har kanskje både ansatte og brukere lenge har sett et 
behov for endring, og med en grundig gjennomgang får man det nødvendige faglige 
grunnlaget. Vi tror at denne typen evaluering vil ha stor betydning både for de som jobber i 
hjemmetjenesten og for de som mottar tjenestene. 

Stipend for reising/ konferanser/artikkelskrivingStipend for reising/ konferanser/artikkelskrivingStipend for reising/ konferanser/artikkelskrivingStipend for reising/ konferanser/artikkelskriving        

Styret har innført «Norsk evalueringsforenings stipend for studier og forskning på 
evaluering». Formålet med stipendet er å støtte studier og forskning innen feltene 
evalueringsteori, evalueringsmetode og evalueringspraksis. En har imidlertid 
ikke mottatt relevante søknader om stipend i perioden.    
  
5. Internasjonalt samarbeid  
Styret ønsker å ha kontakt med andre lands evalueringsforeninger, for å utveksle erfaringer 
og få innspill til aktiviteter som kan være aktuelle for våre medlemmer. Det er særlig et nært 
samarbeid med evalueringsforeningene i Norden. Særlig nå i forbindelse med den 
europeiske evalueringskonferansen EES, som skal arrangeres i København 6. - 10. september 
2021 (også utsatt ett år) arbeides det med å utarbeide en skandinavisk sesjon. 
  
NEF nominerte våren 2019 styremedlem Rune Stiberg-Jamt (daglig leder i Oxford 
Research) som kandidat til Network of European Evaluation Societies (NESE) 
sitt Advisory board. Sammen med seks andre kandidater fra ulike europeiske land vil han 
bistå NESE i deres arbeid med å utvikle evalueringspraksis i Europa. NEF er også registrert i 
den internasjonale IOCE-databasen (International Organization for Cooperation in 
Evaluation). Til slutt kan det nevnes at foreningens nettside har en oversikt over ulike 
internasjonale evalueringsarrangementer som vil oppdateres jevnlig.  
  
  



6. Erfaringer og oppsummering   
Covid-19-pandemien har påvirket styrets arbeid det siste året. Evalueringskonferansen, der 
en hadde lagt ned betydelig forarbeid, utsettes til 2021. Det har heller ikke vært mulig å 
gjennomføre fysiske gå-hjem-møter. Styret har gått til innkjøp av verktøy for å gjennomføre 
videomøter. Det ble gjennomført 1 videomøte med interessant tema og høy deltagelse. 
Foreningens hjemmeside er flyttet over til en mer moderne og brukervennlig plattform. 
Styret ser det som viktig å videreføre aktiviteter på digitale arenaer.     
 
Styret  
  
Oslo/ Bergen/Trondheim/Kristiansand/Stavanger  
1. oktober 2020  
  
  
  
Espen Frøyland,  
POD, Oslo  

  
  
  
Gry Elisabeth Monsen,  
Innovasjon Norge,  
Oslo   

Styreleder  Nestleder  
          

Liv Moberg, Direktoratet 
for forvaltning og 
økonomistyring,  
Oslo   

Karstein Haarberg, NCG, 
Oslo    

Elling Tjønneland  
CMI, Bergen     

Tom Næss, 
Riksrevisjonen,  
Oslo  

Øystein Jørgensen, 
NFD, Oslo 

Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  
          

Einar Leknes, NORCE 
Norwegian Research 
Centre AS, Stavanger 

Stine Meltevik,   
Oxford Research,  
Kristiansand  

Karin Ibenholt, 
Samfunnsøkonomisk 
analyse, Oslo 

Tale Baadsvik,  
Trondheim 
kommunerevisjon, 
Trondheim   

 

 

Styremedlem Styremedlem  Varamedlem  Varamedlem   
  
  



Vedlegg 2: Regnskap 2018/2019   

Regnskapsåret går fra 1. juni til 31. mai fremfor å følge kalenderåret. Dette for at en skal 
kunne presentere et ferdig regnskap, gjennomgått av revisor, for generalforsamlingen om 
høsten.  
Resultatregnskap 01.06.2019 - 31.05.2020 

  Inntekter 2019/2020 2018/2019 

Medlemskontingenter 233 550 230 850 

Konferanse-/Seminarinntekter   0 

Andre inntekter   0 

Sum inntekter 233 550 230 850 

Kostnader     

Seminarkostnader 13 259 0 

Styremøter/reiser/opphold 64 906 80 432 

Evalueringsprisen 607 9 817 

Reklame/design kostnader 20 553 5 663 

Andre org.kostnader -2 482 -2 021 

Tilbakeførte ikke bet. kont.fra året før 20 400 0 

Forretningsførsel, sekretærfunksjon 73 792 76 648 

Sum kostnader 191 035 170 539 

ÅRSRESULTAT til egenkapital 42 515 60 311 

   Balanse 01.06.2019 - 31.05.2020 
  Omløpsmidler 2019/2020 2018/2019 

Bankinnskudd 631 067 692 793 

Utest. Fordringer, opptj.ikke fakt.innt. 249 300 67 800 

Sum eiendeler 880 367 760 593 

Egenkapital & gjeld     

Egenkapital   758 298 715 783 

Fond Evalueringskonferansen 118 874 3 593 

Annen kortsiktig gjeld 3 195 41 217 

Sum egenkapital & gjeld 880 367 760 593 

   Note 1: Forretningsførsel, sekretæriatsfunksjon: 
 Oxford Research AS kr. 54.953,-, Merkantil Service AS kr. 18.838,- 

Note 2: Utestående fordringer: 
  Utestående av fjorårets kontingent pr. 31.05.20 kr. 20.750,- 

Note 3: Annen kortsiktig gjeld: 
  Diverse avsetning kr. 5.000,- (mulig tap) 
  

   Kristiansand 31. august 2020 
  Bjørn Høyer-Jonassen 
  Merkantil-Service AS 
   

Inntekter: Medlemskontingentene ligger marginalt over fjorårets.    



Utgifter: Utgiftene til forretningsførsel og sekretær er noe lavere enn i fjor. Reise og andre 
utgifter til styremøtene er en del lavere, noe som skyldes lavere reiseaktivitet på grunn av 
covid-19-pandemien.  
Foreningen hadde i perioden et overskudd på 42 515 kroner. Overskuddet legges til 
egenkapitalen.  
Evalueringskonferansen gikk i 2019 i pluss og overskuddet er blitt lagt til fondet for 
Evalueringskonferansen (som NEF eier sammen med EVA-forum) og påvirker derfor ikke 
resultatet. Utestående fordringer består av avsetning for 2020-kontingenten da denne ble 
fakturert etter mai 2020.  
  
Revisjon  
Revisors beretning blir lagt frem på generalforsamlingen.  
Regnskapet ble godkjent.  
Regnskapet er signert av styret:  
  
Oslo/ Bergen/Trondheim/Kristiansand/Stavanger  
1. oktober 2020  

  
  
  
  
Espen Frøyland,  
POD, Oslo  

  
  
  
Gry Elisabeth Monsen,  
Innovasjon Norge,  
Oslo  

Styreleder  Nestleder  
          

Liv Moberg, Direktoratet 
for forvaltning og 
økonomistyring,  
Oslo   

Karstein Haarberg, NCG, 
Oslo    

Elling Tjønneland  
CMI, Bergen    

Tom Næss, 
Riksrevisjonen,  
Oslo  

Øystein Jørgensen, 
NFD, Oslo 

Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem  
          

Einar Leknes, NORCE 
Norwegian Research 
Centre AS, Stavanger 

Stine Meltevik,   
Oxford Research,  
Kristiansand  

Karin Ibenholt, 
Samfunnsøkonomisk 
analyse, Oslo 

Tale Baadsvik,  
Trondheim 
kommunerevisjon, 
Trondheim   

 

 

Styremedlem Styremedlem  Varamedlem  Varamedlem   
  
  

Vedlegg 3: Forslag til vedtektsendringer  
 Forslag: Avvikling av revisorordning. 

Styret anbefaler å avvikle praksis med revisor for foreningens regnskap. Foreningen er i 
henhold til lovverk ikke forpliktet til å bruke revisor. Styret viser videre til at foreningen har 
en svært enkel og oversiktlig økonomi.  
 
Forslag til vedtak. NEF avvikler bruk av revisor.  



  

Vedlegg 4: Fastleggelse av budsjett  

 

Forslag til budsjett for året 2020/2021 følger nedenfor.    

  
Kommentar budsjett: 
Basert på det faktiske resultatet siste år, har vi valgt å foreslå noen mindre justeringer i de 
enkelte postene sammenlignet med fjorårets budsjett. Medlemsinntektene holdes stabile. 
På kostnadssiden forventes lavere reiseutlegg som følge av gjennomføring av digitale 
styremøter. Det legges til grunn noe økte utgifter til reklame/designkostnader.  
 

Inntekter 
Budsjett 

2019/2020 

Regnskap 

2019/2020

Budsjett 

2020/2021

Endring fra 

fjorårets 

budsjett 

Medlemskontingenter 225 000 233 550 225 000 0

Andre inntekter 0 0 0   

Sum inntekter 225 000 233 550 225 000 0

Kostnader      

Seminarkostnader 20 000 13 259 30 000 10 000

Styremøter/reiser/opphold 70 000 64 906 40 000 -30 000

Evalueringsprisen 15 000 607 15 000 0

Reklame-/designkostnader 0 20 553 40 000 40 000

Andre org.kostnader 25 000 -2 482 5 000 -20 000

Forretningsførsel, 

sekretærfunksjon 
85 000 73 792 85 000 0

Tilbakeførte ikke bet. 

kont.fra året før
0 20 400 0 0

Reservepost 10 000 0 10 000 0

Sum kostnader 225 000 191 035 225 000 0

ÅRSRESULTAT til 

egenkapital 
0 42 515 0   



Vedlegg 5: Forslag til foreningens arbeidsprogram for 

styreperioden 2020/2021   

  
Innledning 
Det sittende styret har arbeidet ut fra foreningens formål, og at NEFs rolle er å være en 
pådriver for bedre gjennomføring og bruk av evalueringer. 
 
Foreningens viktigste aktiviteter kan grupperes i følgende fem strategiske områder: 
  
1. Nettverksbygging og erfaringsutveksling 
2. Kommunikasjonsstrategi 
3. Rekruttering 
4. Utvikling av god evalueringspraksis 
5. Internasjonalt samarbeid 
 
Styret mener at disse fem satsingsområdene fortsatt er gode og relevante. 
 

Strategiske arbeidsområder og noen mulige tiltak for neste styreår 

1. Nettverksbygging og erfaringsutveksling 
● Ha mål om å arrangere evalueringskonferansen hvert år.  
● Se på mulighet for å søke ekstern finansiering til konferansene. 
● Fortsette med gå-hjem møter som har blitt et populært og godt etablert tilbud. 
● Utarbeide en plan for gå-hjem-møtene, 2-3 i semesteret. 
● Skaffe stabil tilgang til lokaler for møtene. 
● Det kan være aktuelt å sette ulike etiske utfordringer i evaluering på dagsorden 

på ulike måter.   
● Fortsette og styrke samarbeidet med EVA-forum. Som et minstekrav bør en 

etablere sjekklister for flere av aktivitetene vi samarbeider om, og et system for 
lagring av informasjon. 

● Se på muligheten for samarbeid med andre organisasjoner. Partnerforum er et 
aktuelt miljø. 

● Vurdere om NEF bør stille på Arendalsuka. 
● Fortsetter aktiv bruk av hjemmeside og sosiale medier for å formidle aktuelle 

aktiviteter, møter/ seminarer, og forsøke å skape engasjement blant 
medlemmene. 

 
2. Kommunikasjonsstrategi  

● Styrets medlemmer fortsetter med utsendelse av nyhetsbrev. Fokus på aktiviteter i 
foreningen, nyheter fra de nordiske foreningene og eventuelle relevante 
internasjonale nyheter og tips om nye evalueringer og annet nyttig lesestoff.  

● Få vinneren av årets pris til å skrive en kronikk, samt lage pressemelding om prisen 
(de nominerte og vinneren). 

● Bidra inn i DFØs arbeid med å videreutvikle Evalueringsportalen. 



● Fortsette å styrke aktiviteten i sosiale medier. Tilstedeværelse på Facebook, Linkedin 
og evt. Twitter, som informasjons- og rekrutteringskanal om foreningens tilbud og 
muligheter. 

● NEF-sekretariat fortsetter drift av nettside som kommunikasjonskanal for ressurser 
og aktiviteter.  

● Økt satsing på tilstedeværelse i media (kronikker og annet) og ved relevante 
arrangementer. 

 
3. Rekruttering 

● Sekretariatet har utarbeidet en "tilbudspakke" for medlemmer. Jobbe med å 
forbedre denne ytterligere. 

● Satsing på rekruttering: Følge enda mer aktivt opp virksomheter og personer som 
viser interesse for foreningens aktiviteter, med tanke på å rekruttere dem som 
medlemmer. Det gjelder ikke minst små virksomheter, men en kan også kjøre 
«kampanjer» mot andre sektorer som studenter, forskere etc.  

● Se spesielt på muligheten for å rekruttere flere individuelle medlemmer 
● Oppdatere epostliste over ansatte i medlemsvirksomhetene – spre info. Aktiviser 

eksisterende medlemmer. 
● Styrets medlemmer følger også opp egne nettverk og utforsker mulig rekruttering 

gjennom EVA-nettverket. 
● Vurdere om enkelte arrangementer skal være eksklusive for medlemmer. I dag kan 

ikke-medlemmer delta på gå-hjem-møter uten kostnad, men må betale en litt høyere 
pris på konferansen. 

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  
● Utdele stipend for studier og forskning på evaluering. Jobbe videre med å gjøre 

stipendordningen kjent. 
● Oppfordre studenter eller andre til å gjøre avgrensede utredninger eller 

kartlegginger, av for eksempel volumet av evalueringer som lyses ut over tid, eller 
bruken av veileder i evaluering av lover. 

● Løfte frem spørsmålet om etikk i evaluering på ulike måter (oppfølging av tidligere 
gjennomført spørreundersøkelse om temaet). 

● 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 vår svenske og danske søsterforening 
● Videre samarbeid med NESE  
● Styrets medlemmer deltar på andre lands konferanser og orienterer om dette i 

nyhetsbrev og på andre måter. 
● Spesielt i 2021: Være tilstede på EES 6. - 10. september 2021 i København, søke å 

påvirke programmet 
● Stimulere til å presentere paper på internasjonale evalueringskonferanser (for 

eksempel EES og AEA) 
● Invitere internasjonale ressurspersoner til Norge 


