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1. Öppnande av mötet
Ordförande Lars Heikensten öppnade sammanträdet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med den ändringen att punkt 7 avhandlas före punkt 6e.
3. Protokoll från förra mötet
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna.
4. Administrativa frågor
a. Återrapportering
Kanslichefen återrapporterade från de två senaste av EBA:s seminarier. Den 12
juni lanserades EBA:s rapport 2015:02, Utvärdering av svenskt bistånd – en
kartläggning genom ett seminarium i mindre format där en riktad inbjudan till
beställare, användare och utförare av utvärderingar gjorts. Seminariet var välfyllt
och det framkom att det finns en efterfrågan på ett forum för diskussion mellan
dessa grupper.
Den 20 augusti hölls ett seminarium där rapporten 2015:03, Concentration
Difficulties? An Analysis of Swedish Aid Proliferation, skriven av Rune Jansen
Hagen, lanserades. Det var ett femtiotal deltagare, vilket bedömdes som mycket
bra med tanke på temat för seminariet.

Kanslichefen informerade om att det i EvalNet pågår en utvärdering av olika typer
av utvärderingssystem och att det kan vara ett tema för ett framtida EBA
seminarium som ett sätt att ta frågan om utvärderingar av svenskt bistånd vidare.
Kanslichefen delgav sina reflektioner från sitt besök i Almedalen. Sida
tillhandahöll en scen i Almedalen på vilken olika seminarier med utvecklingsfokus
hölls. Frågor som avhandlades var bl.a. insatser för ökad jämställdhet och hur
utanförstående parter kan agera i konflikt- och postkonfliktländer. EBA skulle
kunna hålla ett seminarium i ett liknande sammanhang nästa år. Utmaningen är
att finna boende till rimlig kostnad.
5. Information
Ingen särskild informationspunkt detta möte.
6. Projekt
a. Rapportförslag för beslut
i.
Can bilateral agencies bring more realism to development?
A study of Swedish support to public financial management reform in
development
Referensgruppens ordförande, Eva Lithman, förordade publicering och
redogjorde för hur arbetet med rapporten fortskridit. Rapporten har haft
en tillfredställande utveckling från en något spretig form till en
intressant och tänkvärd produkt. Slutprodukten tar avstamp i två
fallstudier och analyserar hur Sverige har utnyttjat den inhemska
expertisen om PFM (offentlig finansiering) reformer i
utvecklingssamarbetet. Den presenterar enligt henne intressanta
slutsatser som manar till uppföljning.
Övriga ledamöter delade uppfattningen att rapporten är intressant.
Titeln på rapporten på rapporten diskuterades. Det påpekades att det
var en hel del upprepning i början av rapporten och att viss redigering
var önskvärt. Det vore även bra om författaren kan i rapporten ange de
personer som blivit intervjuade.
Förslag till hur studien kan kompletteras med andra studier framöver
fördes fram.
Ledamot Kim Forss lämnar mötet under diskussionen.
Beslut: Expertgruppen godkände studien för publicering. Kansliet gavs i uppdrag
att förmedla synpunkterna till författaren.
ii.

Now open for Business - Joint Development Initiatives between the
Private and Public Sectors in Development Cooperation
Referensgruppens ordförande Torgny Holmgren förordade publicering
av rapporten. Han lyfte fram att författarna förtjänstfullt sammanställt
svenska biståndsinsatser som bygger på ett samarbete med
näringslivet; en sammanställning som inte finns sedan tidigare. Vidare

framförde han att rapporten tar upp intressanta infallsvinklar och tar ett
nytt grepp på frågan om samarbete med näringslivet och de
rekommendationer som presenteras i rapporten är enligt honom
policyrelevanta.
Expertgruppen bedömde att rapporten kommer rätt tidsmässigt då den
föder in i en process som pågår inom UD om näringslivssamverkan. En
ökad konkretisering bedömdes önskvärd, framför allt med avseende på
rekommendationerna. Vissa begreppsförtydliganden efterfrågades
också.
Beslut: Expertgruppen godkände rapporten för publicering, men
kansliet fick i uppdrag att be författarna att om möjligt konkretisera
slutsatser och rekommendationer något.
b. Seminarier
Kansliet informerade om att det seminarium som var planerat att hållas den 16
september där studien Youth, Entrepreneurship and Development skulle
lanseras måste ställas in då författaren av rapporten fått förhinder att delta den
dagen. Seminariet kommer att hållas vid ett senare datum.
Upplägg av seminarium för studien Can bilateral agencies bring more realism to
development? A study of Swedish support to public financial management
reform in development diskuterades. Kansliet presenterade ett förslag till
upplägg för seminarium den 1 oktober. Expertgruppen lyfte att seminariet bör
användas till att få vägledning för EBA:s fortsatta arbete inom området, men
även till att ge inspel till regeringen i arbetet med framtagande av ett ramverk för
biståndspolitiken. Ordförande uppmanade ledamöterna att framföra sina
synpunkter på upplägg till kansliet.
Kansliet informerade om att det andra seminariet i serien Development
Dissertation Briefs kommer att hållas den 8 oktober på temat konflikt.
Seminariet för lansering av studien Now open for Business - Joint Development
Initiatives between the Private and Public Sectors in Development Cooperation
sköts på till nästa möte.
c. Projektförslag för beslut
Inga förslag detta möte.
d. Information om pågående projekt
Den 30 juni 2015 fattades beslut per capsulam om referensgruppsordförande till
studier. Beslutet innebär att
Kim Forss blir ordförande för Landutvärdering Tanzania av McGillivray m.fl.
Eva Lithman blir ordförande för Landutvärdering Uganda av Kruse m.fl.
Malin Mobjörk blir ordförande för The UN sustainable development goals and
Sweden’s post 2015 responsibility av Jönsson och Bexell
Kim Forss blir ordförande för Management approaches for enhancing results in
development cooperation av Shutt

Torgny Holmgren blir ordförande för Genomförande av politiken för global
utveckling, PGU av Roman och Fellesson
Gun-Britt Andersson blir ordförande för Djurhälsa av Magnusson m.fl.
Vid det förra expertgruppsmötet beslutades att göra en intresseförfrågan om att
genomföra en effektutvärdering av Swedfunds verksamhet med fokus på
fattigdomsreducering. Kansliet informerade om att fyra skribent-team har anmält
intresse och att dessa nu arbetar på förslag.
Vid förra mötet var förslag till studien Systems and processes for learning from
evaluations in the UN uppe till beslut. Det fanns då vissa tveksamheter
angående studiens relevans och det beslutades att kansliet skulle kontakta UD
för att efterhöra intresse för studien. UD bedömer studien som intressant, men
att frågan inte är prioriterad för närvarande.
Beslut: Expertgruppen går inte vidare med förslaget.
Vid förra mötet beslutades efter ett förslag från kansliet att ordna en webb-debatt
om utvecklingsbankernas roll. Kansliet framförde att de hade blivit tveksamma
till upplägget, dels ur ett tidsperspektiv, dels beträffande inriktningen på
debatten. Rapporteringen från toppmötet i Addis Abeba om
utvecklingsfinansiering visar att det antagligen skulle vara mer givande att ha ett
mer politiskt perspektiv på frågan. Eftersom det inte skulle vara möjligt att
anordna debatten innan Världsbankens toppmöte är risken att det inte finns
tillräckligt med intresse för frågan då fokus kommer vara inriktat på den
kommande klimatkonferensen.
Beslut: Projektet läggs tills vidare ner. Kansliet uppmanades att återkomma när
det finns en idé om hur en web-debatt med hög-nivå deltagare kan genomföras.
e. Projektförslag för diskussion
Kansliets lista med de frågeområden som kansliet arbetar aktivt med att försöka
hitta författare för att belysa med studier diskuterades. Expertgruppen menade
att det var relevanta frågeområden och inget togs bort från listan, dock
påpekades det att det är viktigt att en eventuell rapport om enprocentsmålet inte
kan ses som ett ifrågasättande av målet och att en eventuell studie om sociala
skyddssystem blir handfast. Inga nya områden lades till, däremot lyftes det att
det var viktigt att även belysa kopplingar mellan olika frågeområden som t.ex.
klimat och jämställdhet och migration och humanitärt bistånd.
7. Det framtida arbetet
Kanslichefen redogjorde för kansliets slutsatser från den strategidiskussion som hölls
vid föregående möte och presenterade en beskrivning av EBA:s roll i fem punkter
som hon hoppades att expertgruppen kunde ställa sig bakom som en gemensam syn
på EBA. Syftet med dokumentet och vissa formuleringar diskuterades.
Beslut: Kansliet fick i uppdrag att utifrån de synpunkter som framkommit se i vilken
mån dokumentet bör föranleda förändringar i verksamhetsstrategin.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor detta möte.
9. Mötet avslutas

