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VALG TIL BESTYRELSEN 
2013 

 

Hermed præsenteres de kandidater, der ønsker at stille op til valg til be-

styrelsen, der afholdes i forbindelse med generalformsamlingen fredag 

den 20. september kl. 17.30-18.15. 

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op og høre forman-

dens årsberetning samt gøre din stemme gældende i forhold til hvem de 

nye medlemmer af bestyrelsen skal være.  

Følgende nuværende medlemmer af bestyrelsen er: 

   

Har siddet i én periode og genopstiller ikke: 

Elsa Tromborg, Gentofte Kommune 

Malte Phil, Center for socialfaglig udvikling, Århus Kommune 

Morten Greve, CFK, Region Midtjylland 

Stinne Højer Mathiasen, Herning Kommune 

  

Følgende medlemmer af bestyrelsen har siddet i to perioder, og kan der-

med ikke genopstille: 

Carsten Strømbæk Pedersen, Servicestyrelsen 

 

Ikke på valg, fortsætter:  

Bente Bjørnholt, AAU 

Jette Anna Sørensen, Herningsholm uddannelsesinstitution 

Malene Arnfast Bruun, Københavns Kommune 

Vibeke Normann Andersen, KORA 

 

På valg, men genopstiller: 

Niels Matti Søndergaard, Damvad 

Trine Lolk Haslam, UCN 
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Aske Scott Graulund    

Specialkonsulent, Socialstyrelsen     

 

Jeg arbejder til daglig i Socialstyrelsen med udvikling og implementering 

af en vidensbaseret socialpolitik i forlængelse af Social-, børne- og inte-

grationsministeriets evidenspolitik. Jeg er specialkonsulent i Socialsty-

relsens Team Evaluering, hvor evaluering og evalueringsfaglighed er cen-

tralt i mit arbejde. Jeg har særligt fokus på, hvordan vi fremmer kvalifice-

ret anvendelse af evaluering gennem udvikling af styrelsens evaluerings-

kapacitet. Socialstyrelsen gennemfører eller udbyder årligt en lang række 

evalueringsopgaver på det sociale område – alt fra evalueringer af min-

dre udviklingsprojekter og kampagner til virknings- eller effektevaluerin-

ger af større nationale programmer og nye evidensinformerede metoder. 

Jeg har tidligere i min karriere arbejdet med evaluerings-’håndværket’ i 

en privat konsulentvirksomhed, hvor jeg fra en praktisk vinkel har opnået 

erfaring med de væsentlige diskussioner og de svære valg i evaluerings-

design og dataindsamling. 

 

I bestyrelsen vi jeg gerne arbejde for, at vi i det danske evalueringsmiljø 

holder internationalt udsyn og højt ambitionsniveau, samtidig med at vi 

bevarer jordforbindelse og fokuserer på konkrete løsninger, modeller og 

diskussioner, som kan styrke evaluering i praksis i en dansk kontekst. Jeg 

tror, at jeg kan bidrage til bestyrelsesarbejdet med nye idéer og perspek-

tiver, så vi fortsat kan have et levende og udviklende evalueringsmiljø i 

Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrine Iversen 

Udviklingskonsulent, Center for Socialfaglig    Udvikling, Århus Kommune 

 

Den Kommunale vinkel 

I stedet for at afvikle må vi udvikle. Den konklusion er mange kommuner 

kommet frem til som konsekvens af et stigende økonomisk pres og et sta-

digt krav om fokus på effekter. Derfor har kommunerne taget hul på op-

bygningen af intern evalueringskapacitet, udviklingen af monitorerings-

systemer og anvendelsen af resultatbaseret styring.  

Som Udviklingskonsulent i Center for Socialfaglig Udvikling i Socialfor-

valtningen i Aarhus Kommune bevæger jeg mig netop i dette felt – i mø-

det mellem teori og praksis. Udover flere års erfaring med at arbejde med 

dokumentationssystemer og evalueringer kan jeg bidrage til Dansk Eva-

lueringsselskabs bestyrelse med den kommunale vinkel i evalueringsar-

bejdet, hvor evalueringer ikke blot udvikler praksis, men hvor praksis i høj 

grad også skaber udvikling i evalueringsarbejdet. Som intern udviklings-

konsulent i en kommunal virksomhed vil jeg kunne tilføre Dansk Evalue-

ringsselskabs bestyrelse et indblik i de nye behov, der opstår, når evalu-

eringer og dokumentation møder en dynamisk og kompleks praksis. I 

Center for Socialfaglig Udvikling har vi blandt andet fokus på samspillet 

mellem monitorering og dybere evalueringsviden, da monitorering ofte 

ikke bidrager med tilstrækkelig viden i sig selv, men er en forudsætning 

for at identificere, hvad der er relevant at evaluere. Dette med perspekti-

vet at den viden, vi tilvejebringer gennem evalueringer, både skal være 

brugbar for ledelsen og anvendelig i praksis. Som en del af Dansk Evalu-

eringsselskabs bestyrelse vil jeg sætte særligt fokus på kommunernes ak-

tuelle muligheder, udfordringer og dilemmaer i bestræbelserne på evi-

densbasering og effektivisering. 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbe Schou Hargbøl  

Udviklings- og kvalitetskonsulent, ESB-netværket 

 

Konsulent i ESB-netværket, som består af 73 erhvervsskoler (tekniske og 

SOSU), VUC-centre og interesseorganisationer: http://www.esb-netva-

erk.dk/. Netværket – som har 10 års jubilæum i år – står for koordinering 

og revision af årlige Elevtrivselsundersøgelser (ETU) samt benchmar-

kende opfølgning på disse i medlemskredsen. Derudover servicerer vi 

medlemsskolerne i Medarbejdertilfredsundersøgelser (MTU), Virksom-

hedstilfredsundersøgelser (VTU) samt i afholdelse af temadage af fælles 

interesse for skolerne (Kvalitet i AMU, Pædagogisk ledelse, Selvevalue-

ring, Frafald, Strategiudvikling m.m.). Med andre ord er netværkets be-

rettigelse og opgaver at Evaluere, Samarbejde og Benchmarke for med-

lemskredsen. 

 

Jeg er 63 år, boende i Vanløse og har arbejdet i erhvervsuddannelsessy-

stemet siden 1983, senest ansat på Teknisk Erhvervsskole Center. De se-

neste 2½ år som kvalitets- og udviklingskonsulent. 

 

Motivation: 

Der er i disse år stærk politisk og arbejdsmarkedsmæssig fokus på ung-

doms- og især erhvervsuddannelsesområdet. Fokus indebærer stor op-

mærksomhed på kvaliteten af uddannelsesinstitutionernes kerneydelser 

sat i relief af opfyldelse af 95%-målsætningen, herunder gennemførelse 

og mindskelse af frafald. Erhvervsskolerne har således stor erfaring med 

kvalitetsmålinger og -resultater samt opfølgelse ved anvendelse af bl.a. 

evalueringer på forskellige brugerniveauer. En erfaring der kan supplere 

og medudvikle Dansk EvalueringsSelskabs arbejde. Organiseringen af er-

hvervsskolerne i et netværk, ESB-netværket, giver således omvendt – 

med sæde i DES-bestyrelsen -  skolerne mulighed for at få den nyeste vi-

den om udvikling og erfaring på evalueringsområdet på tværs af instituti-

onsformer og forvaltningsorganer. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditte-Lene Sørensen 

Cand.scient.pol., Digitaliseringspolitisk sekretariat, Erhvervsstyrelsen 

 

Som led i politikudvikling både anvender, bestiller og udfører vi evalue-

ringer. Gennem arbejde i den kommunale sektor og forskning har jeg be-

skæftiget mig evalueringer fra forskellige vinkler. Aktuelt deltager jeg i 

Dansk Evalueringsselskabs etikarbejdsgruppe, og med henblik på at 

sikre en tæt kobling hertil også fremadrettet stiller jeg op til bestyrelsen. 

Herudover vil gerne bistå til at profilere DES i en bredere kreds både i for-

hold til potentielle medlemmer og i offentligheden. 
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Alvaro Arriagada 

Manager, BDO 

Mit navn er Alvaro Arriagada og jeg ønsker at stille op til en post i besty-

relsen i Dansk Evalueringsselskab. Jeg er 33 år, cand. scient. pol. fra Aar-

hus Universitet og har siden 2011 været Manager i BDO Consulting. I 

mine i alt syv år i konsulentbranchen har jeg arbejdet med gennemførelse 

af evalueringer for kommunale, regionale og statslige opdragsgivere. 

Baggrunden for at stille op til en post i bestyrelsen er et stærkt ønske om 

at være med til at fremme en arena, hvor aktuel viden på nationalt og in-

ternationalt plan udbredes i kombination med erfaringsudveksling mel-

lem aktører med interesse for evaluering fra mange og forskelligartede 

udgangspunkter. 

I mit bestyrelsesarbejde vil jeg, udover de mere praktiske arbejdsopga-

ver, arbejde for et fokus på det metodiske grundlag for evalueringer, her-

under særligt det innovative samspil mellem grundlæggende forskellige 

metoder. Derudover er det vigtigt med et stærkt fokus på den nødvendige 

men også vanskelige kobling mellem et veludviklet teoretisk begrebsap-

parat på den ene side og de forhold i den praktiske virkelighed hos bor-

gere, medarbejdere, brugere, ledelse, pårørende mv., der enten kan 

fremme eller hæmme begrebsapparaters og metoders anvendelse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Trine Lolk Haslam 

Udviklingskonsulent, CEPRA, UCN 

  

Jeg arbejder som udviklingskonsulent i Center for evaluering i praksis 

(CEPRA), hvor vi beskæftiger os med evaluering i en pædagogisk sam-

menhæng – bredt set. CEPRA er organisatorisk forankret i Professions-

højskolen University College Nordjylland,  

 

Jeg har de sidste 2 år siddet i bestyrelsen for DES, hvor jeg har fungeret 

som kasserer samt været redaktør på DES nyhedsbrev og tidsskrift. Jeg 

ønsker at fortsætte mit engagement i DES i yderligere 2 år, og har fokus 

på fortsat at arbejde for gode medlemsarrangementer – herunder års-

konferencen, der sætter evalueringsfeltet på dagsordenen.   

   

Som uddannet sociolog er metode en af mine store interesser. Jeg er me-

get optaget af, at de evalueringer vi foretager, skal kunne anvendes i 

praksis og ikke blot som en bagud skuende konstatering af hvordan det 

gik, men fremadrettet med et lærings- og udviklingsperspektiv. 

  

Jeg ser Dansk EvalueringsSelskab som styrket ved at have en bestyrelse, 

der er bredt repræsenteret. Det er her hvor perspektiverne mødes, at de 

spændende diskussioner kan komme og idéerne til nye årskonferencer, 

gå-hjem møder mv. fødes. Dette håber jeg naturligvis fortsat at kunne bi-

drage til. 

 

 
 

 

 

Niels Matti Søndergaard 

Chefkonsulent, DAMVAD   A/S 

 

Jeg har siddet i bestyrelsen for DES de seneste to år og stiller op igen. Mit 

udgangspunkt er, at selvom det er skønt, og nogle gange ligefrem nød-

vendigt, at evalueringsnørde, så er evalueringer til for at skabe en bedre 

og mere effektiv offentlig sektor.  Det er derfor min vision for DES, at vi 

gennem en gode diskussioner af spørgsmål som anvendelse, metode, 

den politiske og organisatoriske kontekst mm. sikrer os at evalueringer 

gør en forskel. Jeg har i de seneste to år, arbejdet med moderniseringen 

af foreningens grafiske udtryk og hjemmeside, planlægning af konfe-

rence, herunder fokus på at skaffe gode keynotes til konferencen. Jeg har 

som særligt fokus i disse år, at DES skal huske også at være forum for de 

spændende udviklinger der sker inden for kvantitativ metode inden for 

evalueringsfeltet. 

  

På et par bullits er jeg: 

• Født 1975 og uddannet cand.mag. (samfundsfag og historie) fra Kø-

benhavns og Århus Universitet. Efteruddannelse på University of Essex, 

bl.a. i mulitlevel modeller og logit/probit-modeller. 

• Jeg har arbejdet med evaluering i cirka 10 år som studentermedhjælp 

i Rambøll, specialkonsulent på EVA og nu som chefkonsulent i DAMVAD 

• Jeg har løbende undervist i evaluering, i stat, kommune og som ekstern 

lektor i evaluering ved Institut for statskundskab, KU.  

  

 

 

  

 


