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Kære Medlemmer 
 
På generalforsamlingen er der 3 pladser på valg til bestyrelsen 
 
Nedenfor præsenteres mulige kandidater.  
 
Det er også muligt at stille op på selve generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen vil anbefale så mange 
medlemmer som muligt at gøre! 
 
 
Bedste hilsner 
Bestyrelsen 
  

Dato 08.09.2014 
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Hanne Søndergård Pedersen, Seniorprojektleder i KORA 
 
Jeg har gennem de sidste 14 år gennemført adskillige evalueringer 
inden for de store velfærdsområder – først som konsulent i COWI 
og siden som seniorprojektleder i KORA. 
 
Mine erfaringer spænder derfor vidt - fra ”Evaluering af handleplan 
til bekæmpelse af kvindehandel” til ”Evaluering af NIP – det 
nationale indikatorprojekt”. Jeg interesserer mig for, hvilke 
indsatser der giver ”value for money”, og hvilke implementerings-, 
styrings- og ledelsestiltag der understøtter effektive indsatser.  
 
DES har en meget relevant dagsorden omkring god evalueringspraksis og nyttiggørelse af evalueringer, 
og gør et flot arbejde for, at understøtte denne dagsorden. Som medlem af bestyrelsen vil jeg være med 
til at fortsætte dette arbejde. Herunder vil jeg have fokus på, om erfaringsudvekslingen mellem 
medlemmerne kan styrkes på flere platforme. 
 
 
 
 
 
Malene Arnfast Bruun og er til daglig specialkonsulent i Københavns Kommune 
 
Jeg hedder Malene Arnfast Bruun og er til daglig specialkonsulent i Københavns Kommune. Jeg har været 
med i DES siden 2006 og har siddet i bestyrelsen i en periode. Jeg har i en årrække arbejdet med 
evaluering, resultatstyring og effektstyring. Både som privatansat konsulent 
(i Kommunernes Revision, nu BDO) og i kommunalt regi. Senest har jeg 
arbejdet med implementering afforandringskompasset på 
Handicapområdet. 
 
Jeg interesserer mig for hvordan den faglige styring og økonomistyring kan 
gå hånd i hånd og hvordan faglig evaluering kan skabe bedre 
beslutningsgrundlag for økonomisk prioritering. Pt. er jeg 
forretningsprojektleder i nyt udbud af kommunens økonomisystem, med 
fokus på budgettering, prognose og aktivitetsstyring. 
 
I bestyrelsen ønsker jeg at gå i tættere samarbejde med det nye sekretariat og medvirke til en bedre 
styring af foreningen økonomi. Meget gerne som Kasserer, hvis den nye bestyrelse ønsker det i 
konstitueringen. Målet er at få en sund økonomi og den bedste udnyttelse af medlemskontingenter og 
deltagerbetaling til spændende konferencer og gå-hjem-møder for medlemmerne. 
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Andreas Hougaard, Specialkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 
 
Jeg er 40 år, uddannet i psykologi og pædagogik og uddannelsesstudier fra RUC og ansat i Danmarks 
Evalueringsinstitut, Enheden for dagtilbud for børn, hvor jeg har arbejdet i seks år. Inden da var jeg 
ansat i Ringsted Kommunes børne- og kulturforvaltning.  
 
Mit arbejde har givet mig en bred viden om evaluering. Jeg har gennemført evalueringer og 
undersøgelser med brug af kvalitative og kvantitative metoder, fx en kortlægning af arbejdet med 
inklusion i dagtilbud og en evaluering af Gladsaxe Kommunes projekt om didaktisk anvendt pædagogik. 
Desuden har jeg gennemført projekter, hvor jeg som evaluator har været involveret i udviklingen af 
indsatsen, fx Veje til udvikling af praksis på dagtilbuds- og skoleområdet. Sideløbende med projekterne 
har jeg undervist på EVA´s eksterne kurser i evaluering og beskæftiget mig med kapacitetsopbygning i 
mange andre sammenhænge, ofte med programteori som metodisk afsæt og med fokus på anvendelse. 
Som led i min egen kompetenceudvikling har jeg deltaget i kurser i Canada og USA.   
 
For at DES fortsat skal være et samlende selskab i evalueringsmiljøet, er det vigtigt med en bredt 
sammensat bestyrelse med repræsentanter fra forskellige velfærdsområder og med forskellige profiler. 
Med min baggrund vil jeg kunne medvirke til at styrke et bredt og mangfoldigt perspektiv på evaluering.  
 
DES har arrangeret nogle gode og inspirerende konferencer, hvor nationale og internationale evaluatorer 
har budt ind med spændende stof. Ser man på Erfa-grupperne, som skal bidrage til den løbende 
udveksling og metodeudvikling mellem konferencerne, er der omfangsmæssigt meget tilbage at ønske. 
Hvordan DES får knækket koden for et mangfoldigt og selvkørende engagement, er et af de områder jeg 
vil tale for at prioritere, hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen.   
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