
 

 

 

 
 

Bli medlem i Norsk evalueringsforening 

Som medlem i Evalueringsforeningen får du: 
 

o tilgang til et faglig fellesskap på evalueringsområdet 

o mulighet til å påvirke utviklingen av evalueringsfeltet i Norge 

o rabatterte priser på Evalueringskonferansen 

o rabatt på tidsskriftet Evaluation 

o nyhetsbrev med informasjon om nasjonale og internasjonale hendelser på 

evalueringsområdet 

o muligheten til å delta på seminarer og foredrag kun åpne for medlemmer 

o fritt benytte NEFs logo (for eksempel i epostsignatur) for å synliggjøre ditt 

medlemskap. 
 

Hva gjør Evalueringsforeningen? 
 

Norsk evalueringsforening er et faglig forum. Vi søker å styrke evalueringsfaget gjennom 

nettverksbygging og erfaringsutveksling og diskusjon av evalueringsfaglige problemstillinger. 

Foreningen er opptatt av temaer som evalueringsteori og -metode, bruk av evalueringer, standarder 

for god evalueringspraksis, og forskning og faglig utvikling på evalueringsfeltet. 
 

Våre aktiviteter: 
 

o Jevnlige gå-hjem-møter om evalueringsfaglige temaer 

o Arrangerer Evalueringskonferansen hvert år i samarbeid med Eva-forum 

o Deler ut Evalueringsprisen 

o Formidler relevante nyheter gjennom nyhetsbrev, hjemmeside og sosiale medier 

o Arbeider for at det etableres evalueringsfaglige utdanningstilbud 

o Fungerer som bindeledd til 

internasjonale 

evalueringssammenslutninger 

 
 

Både privatpersoner, offentlige 

virksomheter og bedrifter er 

velkomne som medlemmer. 
 

Bedrift: kr 5000 per år 
Redusert kontingent for bedrifter 
med færre enn 20 ansatte: kr 3000 
per år 

Personlig: kr 750 per år 
Student: kr 150 per år 

 
 
 
 
 
 
 

Les mer og meld deg inn på vår nettside: 

norskevalueringsforening.no 

http://norskevalueringsforening.no/
http://norskevalueringsforening.no/


 

 

Eksempler på medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fullstendig liste 

  

Agenda Kaupang 
Chr. Michelsens Institutt 
DeLoitte 
DFØ – Direktoratet for 
økonomistyring 
Difi – Direktoratet for 
forvaltning og IKT 
Fafo AS  
Finansdepartementet 
Fylkesrevisjonen i Nordland 
Høgskolen i Oslo og Akershus 
Ideas2evidence 
IMDi - Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet 
Innovasjon Norge 
Ipsos MMI 
Kompetanse Norge 

Kommunerevisjonen i Oslo 
Kommunesektorens 
organisasjon 

LERA - Leiv Eriksson rådgiving 
og analyse 

NAV 
NIFU - Nordisk institutt for 
studier av Innovasjon, 
Forskning og Utdanning  
NIKU – Norsk Institutt for 
Kulturminneforskning  
NOKUT, Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen  
Norad - Evalueringsavdelingen 
NORCE Research AS 
Nordlandsforskning  
Norges forskningsråd  
Norges Røde Kors  
Norsk kulturråd 

NTNU Gjøvik 

Nærings- og handels-
departementet 

 

Oslo Economics 
Oxford Research 
Politiet 
Proba samfunnsanalyse 
Rambøll Management 
Consulting 
Riksrevisjonen 
Scanteam 
Sentrene for 
omsorgsforskning 
SINTEF Teknologi  
og samfunn 
Trondheim 
kommunerevisjon 
UDI 
Universitetet i Agder 
VID vitenskapelige 
høgskole 
Vista Analyse 

 


