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Formandens beretning: Et år i genopretningens tegn – Back 
to basics 
 
Året 2014-2015 har stået i genopretningens tegn for Dansk Evalueringsselskab (DES). I forbindelse med 
formandsskiftet på sidste konference flyttede vi sekretariatet til KORA. I forbindelse med flytningen måtte 

vi desværre konstatere, at der var en række udfordringer med den måde, som opgaverne har været 

varetaget på af det forrige sekretariat.  
 
For eksempel skal der ifølge foreningens årshjul udsendes fakturaer for medlemskontingent i december 
måned. Denne opgave, som er fuldstændig kritisk for foreningens økonomi og som rettelig burde have 
været udført i december 2013, var ikke engang påbegyndt ved overdragelsen af sekretariatet i juli 2014. 
 

Det har også givet en række udfordringer for jer som medlemmer. Der er fakturaer, som er kommet 
meget tæt på hinanden for medlemskab i 2014 og 2015, og der har nok været lidt længere svartider fra 
sekretariatet.  
 
I det hele taget har der været et stort arbejde i forbindelse med flytningen og et stort arbejde med at 
sanere og gentænke de procedurer, som ligger bag foreningens drift. Den gode nyhed er, at vi nu er i 
mål og har skabt funktionelle og sunde procedurer. Og hos KORA har vi har fundet det måske bedste 

sekretariat nogensinde, hvor DES kan trække på specialister inden for projektledelse, konferencer, 
økonomi og kommunikation i stedet for at være henvist til en studentermedhjælp, der kommer to dage 

om ugen, som det ofte har været tilfældet. 
 
Saneringen af procedurer og økonomi har krævet en stor indsats, og hele bestyrelsen har trukket læsset. 
Skal jeg alligevel særligt fremhæve én, bliver det Malene, der har kastet sig over kassererposten med et 

kæmpe drive og stor professionalisme og nu sørger for, at vi har styr på både regnskab, budgetter og 
forecast-modeller. 
 

Den faglige side 
Bestyrelsen har derudover haft fokus på at udvikle og positionere DES som det naturlige sted, hvor man i 

Danmark diskuterer forbindelsen mellem policy, praksis og evaluering/anvendt 
samfundsvidenskab/assisted sense making – kald det, hvad I vil. Den vigtigste frugt af dette arbejde er 
den konference, vi sidder på lige nu. Vi er stolte af at have så diverst et program, at vi har oplæg fra 
vicedirektørerne fra Socialstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen, fra direktøren fra Dansk Designcenter og 
en international evalueringskapacitet som E Jane Davidsson. Vi har oplæg fra kommunaldirektører, 

forskere, konsulenter, embedsmænd fra kommune og stat, praktikere ... you name it ... og spænder fra 
oplæg over lodtrækningsforsøg til designtænkning og antropologisk metode til forandringsteori.     

 
Derudover har DES haft fokus på gå-hjem-møder, der er vores anden store hovedaktivitet. Vi har været 
igennem en meget glædelig udvikling – særligt i Aarhus-området. Som I måske ved, har det ligget lidt 
stille med gå-hjem-møder i Aarhus i nogle år, men med nye friske folk ved roret har vi holdt en lang 
række møder, bl.a. om validerede måleredskaber, kommunale innovationsprocesser og resultatmåling og 
stress. Et af møderne har haft mere end 50 deltagere. 
 

I københavnsområdet har vi ligeledes haft en travl sæson - en af de travleste nogensinde. Vi har i år 
holdt en masse møder, blandt andet sammen med CREME fra Københavns Universitet og Dansk Selskab 
for Surveyforskning, bl.a. om kvalitative metoder i evaluering, mixed methods, resultatstyring, ny tilgang 
til evaluering af ulandsbistand, brug af evidensbaseret viden, og vi har ét mere på bedding med 
surveyselskabet om Evaluering og Big Data i september. 
 

Og aalborggenserne og odenseanerne er i gang - hold øje med hjemmeside og linkegruppe eller tag fat i 
dit lokale DES bestyrelsesmedlem, hvis du har en idé til et gå-hjem-møde. DES er jo ikke kun én 
konference en gang om året, men lever i kraft af aktive medlemmer, der tager initiativ til gå-hjem-
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møder, ERFA-grupper, taler om konference og medlemskab til kollegaer og samarbejdspartnere, giver 
input til konferencer osv.  
 
Et sidste ting, vi har arbejdet med, er synlighed på de sociale medier. Vi har en stor aktiv LinkedIn 
gruppe med over 1.000 medlemmer. Vi har i bestyrelsen kik på Twitter, der er et godt medie, hvis man 
vil i dialog med beslutningstagere og medier. Derfor en opfordring herfra: skriv status updates om jeres 
arbejde, del, like og brug #evaluering.  

 

En personlig refleksion 
Om lidt er der valg til bestyrelsen, og det betyder også, at en fireårig periode stopper for mig personligt 
på grund af foreningens rotationsregler, der siger, at man kun kan sidde to perioder i bestyrelsen (jeg 

tror, det er en god regel). Det har været fire gode, sjove og spændende år, ikke mindst på grund af alle 
de gode mennesker, jeg har mødt undervejs. Jeg mener – hvor kommer man ellers til at sejle rundt på 
kanalrundfart med præsidenten for det amerikanske evalueringsselskab, fortælle en anden distingveret 
evaluator, i hvilken retning Christiania ligger, eller spise en fantastisk middag hos Malene i hjertet af 
København. Og det har været bekræftende at se foreningen, på trods af turbulens, udvikle sig og trives. 
Ny hjemmeside, ny grafisk identitet, fantastiske konferencer, aktivt gå-hjem-miljø, en mere åben profil, 
hvor både kvantitative og kvalitative folk mødes, end jeg oplever, var tilfældet for fire år siden. 

 

 


